
 

 

 
Inf.: 0345/20 

 
 

Bragança Paulista, 15 de julho de 2020. 
 
 

#fiqueemcasa 
 

4° ano A – Ensino Fundamental 

 

   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. 

   A partir dessa semana, iniciaremos nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), sempre ao 

vivo, no horário das 13:00h às 16:30h, assim, não teremos mais os “Bate-papos”. A Atividade 

Digital Dirigida será essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o 

processo avaliativo. 

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

 Senha: 40346666 para todas as reuniões 

 Toda quarta-feira, continuaremos a disponibilizar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, 

na aba “Orientação Online”, as programações semanais, fundamentais para a organização 

dos alunos, pois apresentam de maneira simples e organizada, todas as atividades da semana. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 

 
Saudades... Com carinho... Professores do 4° ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
file:///C:/Users/Mecanografia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/www.objetivobp.com.br


 

 

 
Programação para a semana de 15/07 a 21/07  

 

QUARTA-FEIRA - 15/07 

Acessar o link:   https://www.youtube.com/watch?v=tMclSkCRL7w&feature=youtu.be com as orientações da professora Adriana.  

PORTUGUÊS: - Acessar o portal no módulo 04, assistir o 5º vídeo: Produção de texto (Parte 2)- Exploração e descoberta- Hora do 

texto- Produção de texto (Parte 3)- Exploração e descoberta- Hora do texto- Produção de texto (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas 

páginas 84 a 99 da apostila. Ou utilize o link: Clique aqui 

- Lição de casa: páginas 134 a 137. Preencher o Roteiro Musical nas páginas 91 a 95. 

HISTÓRIA: - Acessar o portal no módulo 02, assistir o 10º vídeo: Grandes navegadores- Diário de bordo- Desafio final. (Prof.ª Cláu-

dia) e acompanhar nas páginas 193 a 195 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

 - Lição de casa: Realizar a escrita do Diário de bordo. 

INGLÊS:  

Fourth Lesson – Be wise!  Make the right choices! 

Acessar o link: Clique aqui com as orientações da Teacher Danielle 

Fazer as atividades das páginas 24 e 25.  

MÚSICA: Acessar o link  https://youtu.be/NrK6qKF3QEU com as orientações da professora Cris. 

Revisão de conteúdo: apostila de Música – páginas 15 a 18 

A dinâmica na música 

Poema: A vizinhança 

Música: O caderno – acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=y-ZaQkPnf4k  

Música: Pizzicato - Orquestra de papel. Material necessário: uma folha de papel. 

 
 

QUINTA-FEIRA - 16/07 

MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 09, assistir o 2º vídeo: Hora de calcular/ Desafio final (Prof.ª Vanessa) e acompanhar nas 

páginas 141 e 147 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

-  Lição de casa: páginas 163 a 167. 

GEOGRAFIA: Acessar o portal no módulo 02, assistir o 9º vídeo: Órgãos de administração do município- Hora de investigar- Sua 

criação. (Prof.ª Cláudia) e acompanhar nas páginas 251 a 253 da apostila. Ou utilize o link: : clique aqui 

Esta atividade será feita ao longo dessas duas semanas durante as aulas ao vivo. (Pesquisa sobre o município). Hoje faremos a ficha: 

“Registro da história do seu município”, encarte da apostila. Onde pede para colar uma foto pode ser um recorte ou impressão de foto 

de Bragança Paulista (não é desenho). Para o registro escrito acessar o link: clique aqui 

- Lição de casa: 1ª ficha: Meu município (encarte da apostila) – Desenhar algum local do nosso município, colorir com muito capricho e 

identificar o local. 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=dAzZUifkmu0  com as orientações da professora Vivian 

Objetivos: Brincadeiras e jogos populares do Brasil; Resgate de uma brincadeira antiga, envolvendo coordenação motora, agilidade e 

atenção. 

Material: Pedrinhas ou tampinhas de garrafas 

Atividades: Brincadeira 5 Marias (Uma das maneiras de praticar desse jogo é lançar uma peça para o alto e, antes que ela caia no 

chão, pegar outra peça. Depois, tentar pegar duas, três ou mais, até ficar com todas as peças na mão) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tMclSkCRL7w&feature=youtu.be
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=66417a57-a40e-465e-81b0-0b8b2fbad484&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_III_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=21dc238c-5266-4033-a3ab-f36463a4792f&instituto=objetivo&referencia=200609_ClaudiaSantos_Historia_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0555885f-5c08-42bc-9953-df4d12789efa&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_IV_4Aano_AD
https://youtu.be/NrK6qKF3QEU
https://www.youtube.com/watch?v=y-ZaQkPnf4k
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5b71529c-5008-4fca-9e82-02dd421d2b92&instituto=objetivo&referencia=200413_VanessaMartin_Matematica_IV_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=febeb239-24b8-4278-9447-a416292afd41&instituto=objetivo&referencia=200609_ClaudiaSantos_Geografia_4Ano_AD
https://drive.google.com/file/d/1CMWrt9eVxxCLHpwrN9SU9VhUU4ZP0agp/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=dAzZUifkmu0


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA - 17/07 

PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 04, assistir o 6º vídeo: Ampliação dos saberes- Análise e reflexão sobre a língua- Ortografia- 

Letra Z(Parte 2) - Prof.ª Bruna) e acompanhar nas páginas 100 a 103 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: páginas 130 a 133. 

- Bingo de Português- páginas 103 e 104. Realizaremos durante a aula ao vivo. Quem não participar deve acessar o link com as explica-

ções: clique aqui 

ARTE: Acessar o link: https://youtu.be/TrQ-ef2G8gI com as orientações da professora Adriana Fambrini.  

Vamos conhecer a obra "Flora e fauna " de Cândido Portinari  

Em seguida fazer um desenho com pintura e colagem sobre a obra, use a criatividade. 

 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 20/07 

CIÊNCIAS: Acessar o portal no módulo 02, assistir o 10º vídeo: Ampliação dos saberes- Misturas: como entender? e Exploração e des-

coberta- Misturas homogêneas e heterogêneas. (Prof.ª Eliete) e acompanhar nas páginas 49 a 55 da apostila.  

Ou utilize o link: clique aqui  

- Lição de casa- páginas 74 e 75.                                                   

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=1O1bl2L9bvo&t=8s com as orientações do professor Jefferson 

Caetano. 

Programação:  

PROPOSTA DA SEMANA: 

O CHÃO É LAVA! 

A atividade desta semana é febre entre a criançada: O chão é lava! 

O objetivo é que os participantes, ao ouvir o comando “o chão é lava” devem subir em qualquer lugar próximo, 

evitando ser derretido pelo chão de lava.  

ATENÇÃO: Antes de começar a brincadeira consulte um adulto para saber onde poderá brincar. 

Além disso, segue abaixo sugestões de materiais que podem ser utilizados para realizar a brincadei-

ra sem precisar subir em nenhum lugar perigoso. 

SUGESTÃO DE MATERIAIS: Toalhas e tapetes, almofadas, bambolês, jornais e revistas velhos, quadrados 

colocados no chão (de papel ou feitos com giz).  

Aproveite também para fazer variações da brincadeira: solicitar diferentes movimentos antes de dar o comando de “o chão é lava”, zigue-

zague, frente e costas, andar pulando em um pé só, etc. Também variar como deverão subir e se equilibrar. Use a imaginação e faça a 

adaptação da brincadeira no local que você tem em casa. Chame a família para se divertir com você.  Eles vão adorar!!! 

Aqui você encontra um link com muitas sugestões de como variar a sua brincadeira. 

https://www.youtube.com/watch?v=pKigAeKJXkI&feature=emb_logo 

Até semana que vem! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1f19d68c-d04b-4a2f-a699-6e1975508b3a&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IV_4Ano_AD
https://drive.google.com/file/d/1SKmB3iPPE6yQBZ26-nyVNaPmrqC4bFxu/view?usp=sharing
https://youtu.be/TrQ-ef2G8gI
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b7406e9c-9190-46a3-b0e8-b3591b4514cc&instituto=objetivo&referencia=200615_ElieteGeraldo_Ciencias_I_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=1O1bl2L9bvo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=pKigAeKJXkI&feature=emb_logo


 

 

 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 21/07 

CIÊNCIAS: Acessar o portal no módulo 02, assistir o 11º vídeo: Exploração e descoberta- A água como solúvel e Hora de investigar- 

Misturando as misturas- A água- Solvente Universal- Produção de texto e Sua criação. (Prof.ª Eliete) e acompanhar nas páginas 56 a 

63 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui   

- Lição de casa- página 64 e 65. Para a página 65 utilizar o encarte da página 81.                                                   

 

 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/GgIaTyrEoGY com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, continuaremos utilizando a GAMIFICAÇÃO, para aprender ainda mais, elaborando um jogo de STOP. 

Você conhece esse jogo? Já jogou? Então, não perca a vídeo aula da profª. Gabriela acima, com todas as orientações! E depois 

aproveite para se divertir com a sua família jogando “STOP”! 

 GERADOR DE ROLETA 

 TABELA PARA O JOGO STOP 2 

  

OBS.: Por favor, guarde uma cópia de um jogo Caça Palavras, a foto ou impressão da sua roleta e das cartas 

do jogo “Da imagem nasce uma história” (da semana passada) e a foto ou impressão da roleta e de uma tabela do jogo STOP criado 

por você. Em breve, o Colégio dará todas as orientações para que esses trabalhos sejam enviados para avaliação, ok! 

  

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 ATIVANDO O ADOBE FLASH PLAYER PARA ABRIR OS JOGOS 

PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0f17315f-4fe9-49a5-a207-8bc74239de4c&instituto=objetivo&referencia=200402_ElieteGeraldo_Ciencias_V_4Ano_AD
https://youtu.be/GgIaTyrEoGY
https://www.classtools.net/random-name-picker/
https://drive.google.com/file/d/1VnyLpk913xD8Qap3dxtHUbhcAN8_Aul9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VnyLpk913xD8Qap3dxtHUbhcAN8_Aul9/view?usp=sharing
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw

