
 

 

 
 
 

Bragança Paulista, 12 de fevereiro de 2021. 
 

 
Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 6º ano do Ensino Fundamental 

  Planejamento Semanal de 18/02 a 19/02 
 

 #fiqueemcasa 

 

Estamos felizes por iniciar este ano de 2021, com estudos, dedicação, empenho e a certeza 

de que todos serão vitoriosos! 

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do Go-

verno do Estado de São Paulo com o revezamento necessário. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2 

                 Senha: 40346666 para todas as aulas 

E em caso de impossibilidade da participação deverão ser acompanhadas pelo site 

http://www.objetivo.com.br na área aulas EAD. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente no Colégio. 

 
Atenciosamente, 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2
http://www.objetivo.com.br/


 

 

 

 
 

Português: 

Olá queridos alunos!  

 

 Apostila do 1º bimestre. 

 Módulo 1- Muitas possibilidades de comunicação. 

 Realizar as atividades das páginas 14 e 15.  

 Atenção: Antes da realização do jogo de mímica iremos responder às questões presentes nas 
páginas solicitadas, criando assim estratégias para brincadeira. Será bem divertido! 

 Como reforço do conteúdo realizar as tarefas 4 e 5. 

Bons estudos! 

  

Geografia: 

 Caderno#1: 

 Módulo#1: A Construindo Um Lugar. 

 Assistir as vídeoaulas: 

 3. As mudanças nos lugares e a transformação da paisagem. Link da vídeo aula com a professora 
Alexandra Maria: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8f983b5b-1072-4744-b20b-
6bfe896bfbd6&instituto=objetivo&referencia=200113_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_6Ano_AD 

 3.1. A leitura da paisagem. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e77b5762-fdb5-4008-a22f-
6f3cd0d4088f&instituto=objetivo&referencia=200113_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_6Ano_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 09 a 16. 
Concluindo a Tarefa#2: “Observando a paisagem”.  

 

Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas! 

Vamos com tudo, pois este ano de 2021 promete muitas coisas boas!!! 

Boa semana, ser humano! 

 

Informática: 

 Módulo 2: Introdução à programação de computadores. 

 Ler as páginas 6,7 e 8. 

 Atividades das páginas 7 e 8. 

 Lembre-se de anotar seu e-mail e senha para as aulas. 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br   
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História: 

 Nos dias 18/02 e 19/02 não há aula de história no horário de aula, deste modo não haverá pro-
gramação. 

 

Matemática: 

 Sistema de numeração indo-arábico: Página 11 correção. 

 Correção dos exercícios de fixação. 

 

Arte: 

 Apostila páginas 6 e 7 módulo 1.  

 Isso é arte? Isso é arte! 

 Vamos conhecer  melhor a famosa Monalisa.  

 Assistam os  vídeos para enriquecer o conteúdo e respondam as questões da página 7. 

https://youtu.be/WwulsV9qhiw 

https://youtu.be/sA0knIaahGE 

 

Ciências: 

 Dando sequência a Apostila de Ciências do 1º Bimestre, no Módulo 1, estudaremos: 

 Composição da matéria (página 7, 8 e 9) 

 Estrutura da matéria (páginas 10, 11 e 12) 

 Você deverá ler atentamente a parte teórica, assinalando a principal ideia do texto e realizar as 
atividades propostas. 

 Todas as dúvidas deverão ser anotadas para que possamos discutir ao longo dessa semana. 

 Você poderá também acompanhar o conteúdo indicado, pelo site www.objetivo.br na área conte-
údo on-line, CIÊNCIAS. Rolando ao final da página encontrara vídeos sobre os temas abordados. 

 Assista aos vídeos: 

 COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=263fc9b7-e68a-45b2-92fe-
3e50ab26b20a&instituto=objetivo&referencia=200113_LuanaBarros_Ciencias_I_6Ano_AD 

 ESTRUTURA DA MATÉRIA 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=14de9bc3-bd90-4e25-88c6-
0f2a1a4586a9&instituto=objetivo&referencia=200113_LuanaBarros_Ciencias_II_6Ano_AD 

 
Beijos carinhos da Prô Fabi. Bons Estudos! 

 
“Desfrutar da aprendizagem que a escola nos fornece é tirar proveito de um tesouro que nos 

será útil para o resto das nossas vidas”. 
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Inglês: 

 Na apostila 1, Módulo 1, páginas 6 a 10.  

 Novos vocabulários: substantives. 

 Gramática: verb to be (am, is, are). 

 Resolver os exercícios propostos. 

 Fazer Homework 2 e 3. 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-
plina Inglês, acesse Módulo 1 – Where are you from? (Objetivo Talks), faça os exercícios dos últimos 
quadros. Depois acesse Módulo 1 – Where are you from? E ao final do módulo assista a vídeo aula 
com a Prof. Márcia. Portal Tv Web (unip.br) 

 
 

Educação Física: 

 Acessar o link https://youtu.be/A0NJo-Jnhe8 para as atividades de Educação Física. 

 

 

                                                                                                               A Coordenação. 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e7e509e9-afe9-44e7-9838-a6617da4c869&instituto=objetivo&referencia=191204_MarciaSantos_Ingles_I_6Ano_AD
https://youtu.be/A0NJo-Jnhe8

