
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 20 de agosto de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 4º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 23 a 27/08 

 
 

 
            
 
 

 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial. 

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso de to-

dos. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1  

Senha: 40346666 para todas as aulas e em caso de impossibilidade da participação deverão 

ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao 

aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por 

aulas remotas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

  
 
 
 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
http://www.objetivo.br/


 

 

 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 23/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: JOGOS COM TACO / RAQUETE 

Depois de explorarmos as habilidades com as mãos e com os pés, 

nessa semana a proposta será de trabalhar nossa habilidade com 

materiais, em especial o taco e a raquete e o jogo escolhido para hoje 

será o BASE 4, famoso jogo pré-desportivo semelhante ao basebol. 

Para os alunos que estão em casa, acompanhe no link abaixo a sugestão de adaptação para essa 

atividades. Não deixe também de acompanhar em nossa aula ao vivo a realização do jogo por parte 

de seus colegas de turma, o que pode facilitar seu entendimento. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=lgIUYNvaTIw 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h) 

MATEMÁTICA: Páginas 26 até 28. Clique aqui e assista ao vídeo. 

Páginas 28 e 29. Clique aqui e assista ao vídeo até 5’33. 

  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ARTE: Aula sobre retratos do Brasil. 

Apostila pág. 29. 

Assistir os vídeos sobre o artista Almeida Júnior.  

Fazer uma pintura com o tema da obra "Violeiro" usando tintas e um violão feito em papel  

https://youtu.be/f3Ln5FXirMQ 

https://youtu.be/v8NyUkksOxo 

https://youtu.be/_0bmWFF_9BU 

Lição de casa: Matemática: páginas 82 até 85 e folhinha no caderno (Área e perímetro com qua-

dradinhos). 

AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS ÀS 18:30H  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lgIUYNvaTIw
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ce9dc1a0-5bc7-42b2-b4f7-ee306c272cee&instituto=objetivo&referencia=200525_VanessaMartin_Matematica_V_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7c220f80-49c4-49e6-8435-31c376b762e2&instituto=objetivo&referencia=200525_VanessaMartin_Matematica_VI_4Ano_AD
https://youtu.be/f3Ln5FXirMQ
https://youtu.be/v8NyUkksOxo
https://youtu.be/_0bmWFF_9BU


 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 24/08 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h) 

MATEMÁTICA: Páginas 33 até 35. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 6’06 até 16’35. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 13 e 14 

              Módulo 3 – A música pelo mundo: Músicas, danças e instrumentos musicais 

              A música pelo mundo - África, Ásia e Oceania               

              EAD Colégio Objetivo: Acessar o link:  Aula de Música (com o Prof. Renato) 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h) 

PORTUGUÊS: Páginas 140 e 141. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 4’51. 

Páginas 142 até 144. Clique aqui e assista ao vídeo. 

BIBLIOTECA: Assista ao vídeo e curta mais um pouquinho “A lenda do guaraná”: 

https://www.youtube.com/watch?v=PMbs4qONBDk  

Lição de casa: Português: Fazer a Revisão AV1- PORTUGUÊS- 3º bimestre com capricho e aten-

ção e colar no caderno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=01b723f0-7528-47c8-ae24-34494b36fc64&instituto=objetivo&referencia=200525_VanessaMartin_Matematica_VII_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2bb6e6d8-b1d7-4cc1-b1c6-0b9968784afb&instituto=objetivo&referencia=210720_RenatoCardoso_IV_Musica_4Ano_AD_ZOOM%20%20
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ad78b148-04bb-45c9-9b49-ed956bc6d5e4&instituto=objetivo&referencia=200812_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IX_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=46d1340f-9e84-4199-9478-c188e2651d40&instituto=objetivo&referencia=200812_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_X_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=PMbs4qONBDk


 

 

 
 
 

QUARTA-FEIRA – 25/08  

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

MATEMÁTICA: Página 36. Usar a página 5 do encarte.Colagem das peças do Tangram no caderno. 

PORTUGUÊS: Leitura da página 145. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: JOGOS COM TACO / RAQUETE 

Hoje continuaremos com as atividades de taco e raquete, explorando novas 

estratégias para o jogo de base 4 e incluindo o squash as atividades de 

nossos alunos online. Portanto para os alunos que estão em casa, a suges-

tão é praticar o Squash, jogo semelhante ao tênis mas que pode ser realiza-

do e uma parede, em duplas ou até mesmo sozinho, numa prática que taz inúmeros benefícios a 

seus praticantes. Participe e não se esqueça de realizar os últimos registros em seu controle 

de atividades do mês de agosto. Ele deverá ser entregue ao final do bimestre pra o fechamen-

to das notas. LINK: https://www.youtube.com/watch?v=48pjtvNdh3Q 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Apostila 3 – Second Lesson – True friends have good comunication 

 Páginas: 12 e 13 – Possessive Adjectives 

Vídeo do Portal: True friends have good communication – Part 3 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3b6f7e03-976a-413e-8478-

1095e6d21ecb&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_III_4Ano_AD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: Páginas 32 até 35. Clique aqui e assista ao vídeo até 9’40. 

Lição de casa: Português: páginas 146 e 147. Clique aqui e assista ao vídeo. Página 235. 

Recortar as figuras do encarte das páginas 271 até 279. Usaremos na aula de amanhã.  

 

AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS ÀS 18:30H  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=48pjtvNdh3Q
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3b6f7e03-976a-413e-8478-1095e6d21ecb&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3b6f7e03-976a-413e-8478-1095e6d21ecb&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_III_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4cb20949-9061-4abc-a6f5-af431808e967&instituto=objetivo&referencia=200511_EvlinGomes_Historia_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e85cb732-dff5-416e-87a8-9523fed5db03&instituto=objetivo&referencia=200812_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XII_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 26/08  

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

HISTÓRIA: Páginas 36 e 37. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 9’40 até o final. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

PORTUGUÊS: Páginas 162 até 166. Clique aqui e assista ao vídeo. 

Páginas 167 e 168. Clique aqui e assista ao vídeo até 7’38. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Páginas 26 e 27 – Review 1 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Review 1-2 (III) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c6e03333-e6f3-4d8b-9298-

e9d245bc40e9&instituto=objetivo&referencia=200521_MagaliOliveira_I_Ingles_4Ano_AD  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 3ª aula. 

Lição de casa: Matemática: Fazer a Revisão AV1- MATEMÁTICA- 3º bimestre com capricho e 

atenção e colar no caderno. História: página 37(desenho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4cb20949-9061-4abc-a6f5-af431808e967&instituto=objetivo&referencia=200511_EvlinGomes_Historia_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2227b5e5-399a-42b1-bbe5-cc7354ef565d&instituto=objetivo&referencia=200812_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IV_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ed075f87-bcd8-4737-982a-b1d1d6a871d3&instituto=objetivo&referencia=200812_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VIII_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c6e03333-e6f3-4d8b-9298-e9d245bc40e9&instituto=objetivo&referencia=200521_MagaliOliveira_I_Ingles_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c6e03333-e6f3-4d8b-9298-e9d245bc40e9&instituto=objetivo&referencia=200521_MagaliOliveira_I_Ingles_4Ano_AD


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 27/08  

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

Explicação da lição de casa. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

HISTÓRIA: Páginas 61 até 63 (Leitura). 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, teremos atividades especiais sobre o nosso projeto pedagógi-

co “O bonito desta vida é ter história para contar – A lenda do guaraná”.�� 

 

 VÍDEO: A LENDA DO GUARANÁ 

 CAÇA-PALAVRAS: A LENDA DO GUARANÁ 

 PERSEGUIÇÃO NO LABIRINTO: A LENDA DO GUARANÁ 

 QUIZ: GÊNERO TEXTUAL - LENDA 

 PALAVRAS CRUZADAS: A LENDA DO GUARANÁ 

Se necessário: 

 Continuação – Folclore – 4º ano B (página 6) 

 
 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Páginas 170 e 171. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 10’19 até o final. 

Páginas 172 até 174. Clique aqui e assista ao vídeo. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 4ª aula. 

Lição de casa: Português: páginas 153 até 155. Clique aqui e assista ao vídeo explicativo. 

157 até 159. Clique aqui e assista ao vídeo explicativo.160 e 161. Clique aqui e assista ao vídeo ex-

plicativo. 

                           

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA ÀS 18:30H  

 

 

CHA-

https://www.youtube.com/watch?v=AxZhe30m5GM&t=65s
https://wordwall.net/pt/resource/18780060/lenda-do-guarana
https://wordwall.net/pt/resource/15995139/a-lenda-do-guaran%C3%A1
https://wordwall.net/pt/resource/15578183/g%C3%AAnero-textual-lenda
https://wordwall.net/pt/resource/14835484/a-lenda-do-guaran%C3%A1
https://524a6d89-18c0-4529-a552-be3477e4836f.filesusr.com/ugd/9592e1_d02da47c58ac41529d2a27cafb70af4d.pdf
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ed075f87-bcd8-4737-982a-b1d1d6a871d3&instituto=objetivo&referencia=200812_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VIII_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c4da2ec4-9b1f-4464-8a9a-c375e6855b64&instituto=objetivo&referencia=200812_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XIII_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fee51406-9b97-49ec-a691-684406d0d7bc&instituto=objetivo&referencia=200813_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a9bacdf3-90f1-4fcf-887d-4e4c9613d7d9&instituto=objetivo&referencia=200813_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_V_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d0e69454-a000-442f-b35e-3b47a3a849ec&instituto=objetivo&referencia=200813_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VI_4Ano_AD

