
 

Inf.: 0273/20 

 

 
Bragança Paulista, 01 de julho de 2020.  

 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 01/07 a 07/07 

 

 #fiqueemcasa 
 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar 
novos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Não esqueçam que o nosso “Plantão de dúvidas” com os professores continuará!  

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2 

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Vamos ao trabalho! 

Relembrando o esquema de atividades remotas: 

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas au-
las, e se necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizamos no site do colégio, http://www.objetivobp.com.br na aba 
“Orientação Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as 
atividades que deverão ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na 
execução dessas tarefas; basta clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteú-
do e na execução das tarefas da apostila. 

 As atividades extras, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente Conteúdo 
de aula/dever. 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês 
deverão fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É pre-
ciso entender que estamos em AULA. 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Tânia ( 9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à 
vontade para retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras 
informações do portal. Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 

Programação para a semana de 01/07 a 07/07 

Português: 

Acessar o link  https://youtu.be/ettkAbkmGyw com as orientações da professora Adriana Diniz. 

Olá queridos alunos!  

 

 Apostila do 2º bimestre. 

 Módulo 4 - A língua no tempo. 

 Assistir à videoaula da professora Andréa Castelaci: “Lembranças.”  

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f
%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2f
bandalarga%2f151207_andreamartins_linguaportuguesa_vii_6ano_ad.ism%2fmanifest 

 Realizar as atividades das páginas 51 a 56. 

 Interpretação de uma crônica e estudo dos advérbios. 

 Como reforço do conteúdo realizar as tarefas 32 e 33. 

 

Dicas: Tenham uma rotina de estudo e procurem realizar as atividades em um ambiente adequa-
do. 

Prestigiem nosso plantão e assistam aos vídeos gravados com muito carinho! 

 

Bons estudos! 

Geografia: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=8N2-C0kbhJU com orientações do professor Ar-
thur. 

 

 Caderno#2: Módulo#4: 

 Primeira semana do Módulo#4: Construindo Mapas 

 Produção de Relatório em estilo Fichamento para cada vídeo aula com a professora Alexan-
dra Maria, no caderno. 
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 4.1. O mapa como instrumento de orientação. Assistir a vídeo aula: “O mapa como instru-
mento de orientação”. Link: http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f8ae747a-9c9e-
4c7a-b9ef-
8fabd704dcd9&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_6
Ano_AD 

 4.2. O mapa mental. Assistir a vídeo aula: “O mapa mental”. Link: 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7e56b832-0b01-4038-b873-
2c56de451549&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_
6Ano_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos, até a página 19. 

 Anotar as dúvidas e esclarecer nos plantões! 

 

Boa semana, ser humano! 

Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=NQYXW7vvxQo com as orientações da professo-
ra Adriana Macedo. 

 

 Módulo 5: Otimizando instruções - Repetições em série. 

 Ler as páginas 29 e 30. 

 Atividades das páginas 29 e 30. 

 Lembre-se de enviar os exercícios das páginas 17, 18, 24 e 30.  

 e-mail: objetivoinfo.6anos@gmail.com 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br   

 

História: 

Acessar o link https://youtu.be/fFREIkcA4s8 com as orientações da professora Patricia Zamper. 

 

 Módulo 10 – A Grécia Antiga (páginas 33 a 40)  

 1 vídeo -  Professor Fernando. 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 

 Exercício páginas 33, 35, 36, 39 e 40. 

 TC 17. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. Aula: A Grécia Antiga (I) 

 http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=62110c3c-7b48-4523-8d52-
57b8abe119a9&instituto=objetivo&referencia=191128_FernandoEvangelista_Historia_III_6A
no_AD 
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Matemática: 

Acessar o link https://youtu.be/C9Y-LSSlA0w  com orientações da professora Daniela.  

 

 Assistir ao vídeo da professora Diana: Descobrindo os tipos de frações clique aqui 

 Fazer o laboratório das páginas 73 e 74. 

 Fazer as páginas 76 a 78. 

 Tarefa de casa 27. 

 Revisão do módulo 6 páginas 78 a 80. 

 

Arte: 

Acessar o link  https://youtu.be/Hb4vLOGtEEI com as orientações da professora Adriana Fambrini. 

 

 Vamos explorar os diferentes tipos de lápis de escrever em um desenho minuciosamente 
explicado no vídeo. 

 Essa atividade será um complemento da página 30.  

 Módulo 4 - O plano.  

 

Ciências: 

Acessar o link https://youtu.be/aj_355dwYSY com as orientações da profa Fabiana Colagrande. 

 

 Nessa semana de estudos que se inicia, vocês farão da página 22 a 27, respondendo as 
questões que surgirão ao longo do módulo. 

 Trabalharemos agora o Módulo 7 Vida e evolução – ECOLOGIA DAS POPULAÇÕES 

 7.1. Impactos ambientais 

 7.2. A realidade dos impactos ambientais 

 Como de costume deverão grifar a principal ideia do texto e em seguida acompanhar pelo si-
te www.objetivo.br  na área Ead o primeiro vídeo da Professora Maria Lúcia referente ao 
conteúdo estudado. 

 http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=08c2eaa8-2d37-4643-8b52-
bc2307669adc&instituto=objetivo&referencia=200330_MariaCatalani_Ciencias_V_6Ano_AD 

 Não se esqueça de anotar todas as dúvidas e curiosidades para o nosso próximo Plantão de 
Dúvidas.  

 

Bons Estudos! 
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Inglês: 

Acessar o link https://youtu.be/DHfSA6ekbyQ com as orientações do professor Mauro. 

 

 Na apostila 2, Módulo 8, páginas 30 a 32.  

 Leitura do texto. 

 Exercícios de interpretação de texto. 

 Vocabulário: Bedroom (quarto).  

 there is / there are. 

 Resolver os exercícios propostos 

 Homework 23.  

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, discipli-
na Inglês, acesse Módulo 8 – A GEo class! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos cinco primeiros 
quadros. Depois acesse Módulo 8 – A Geo class!, no final do módulo assista a vídeo aula I com a 
profª Marcia.  

 

Educação Física: 

Acessar o link https://youtu.be/a8kdvnA1Lsk com as orientações do professor Giovane. 

 

 

Atenciosamente, 
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