
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 16 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 19/04 a 23/04 

 

 
 

  #fiqueemcasa 
 

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

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

de todos. 

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

dida do possível pelo Zoom e deverão ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas 

EAD caso sejam impossibilitados de participar ou se porventura surgirem dúvidas. 

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

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

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

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente na escola!   

Qualquer dúvida entre em contato com a secretaria da escola para ajudarmos em suas ne-
cessidades! 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

Português: 

 Olá queridos alunos!  

 Apostila do 1º bimestre. 

 Módulo 2- A língua na comunicação. 

 Assistir à videoaula da professora Andréa Castelaci Martins: “Palavras (II)”:  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71e1833a-0331-4dbf-ae3b-

a4969f1e082c&instituto=objetivo&referencia=200127_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_II_6

Ano_AD 

 Realizar a leitura e as atividades das páginas 74 a 76. Tópicos que serão estudados: Brinca-

deira com palavras e Produção Textual. 

 Como reforço do conteúdo realizar a tarefa 18. 

 Não se esqueçam das atualidades no caderno de redação. 

 Faremos um trabalho com pesquisa e interpretação de tirinhas. 

Bons estudos! 

Geografia: 

 Caderno#1: Módulo#2: O nosso lugar no Universo 

 Assistir as vídeoaulas sobre o nosso belíssimo planeta Terra, com a professora Alexandra:  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9e1a1cde-6f60-4f2a-8c38-

a26a061f6f46&instituto=objetivo&referencia=200115_AlexandraFigueiredo_Geografia_VIII_6A

no_AD 

 Vamos para a Segunda Etapa de nossos estudos sobre a Exploração Espacial e, para isso, 

baixe o pdf para colorir no link: 

https://drive.google.com/file/d/1TmeHiFhHOzJm7Qckl_qwc6yryWAKGFW8/view?usp=sharing 

 Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas. 

 2021 está demais e Abril é o mês dos Abridores (do Latim “Aprilis”, que significa “abrir novas 

culturas, germinar”) de Apostila Nova!!! 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

 Módulo 3: O computador e as cores. 

 Ler as páginas 14 e 15. 

 Pintando a cruz da página 16. (Agora é sua vez!).  

 Atualidades da semana. 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br   

 Nosso e-mail de contato: objetivoinfo.6anos@gmail.com  

 Acessar o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9ClMbwRSWLU 

 

História: 

AULA 1 

MÓDULO TEMA 

 Avaliação. 

          

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

04 

Modos de vida das primeiras sociedades. 
→ páginas 49 a 51. 
→ Vamos explorar as habilidades dos seres humanos ao longo do neolí-
tico, o desenvolvimento da agricultura, cerâmica e primeiras cidades. 

 

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=62aa72c6-fa53-
4d6b-9820-
a3222f5919d9&instituto=objetivo&referencia=190411_FernandoEvangelista_Historia_V_6Ano_AD  

 

Matemática: 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana.   Clique aqui 

 Fazer as páginas 118 até 120. 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana.  Triângulos e quadriláteros.   Clique aqui 

 Fazer as páginas 121 até 126. 

 Correção das revisões: módulo 2 e 4. 
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Arte: 

 Apostila módulo 2 pág. 17,18 e 19. 

 Assistir o vídeo sobre fotografia https://youtu.be/VDfwlD139Es 

 Vamos fazer um debate durante a aula para entender se fotografia é  arte! 

 Assistir vídeo "Fotografia é arte?"https://youtu.be/VGeZD4jTBOs 

 
 

Ciências: 

 Nessa semana realizaremos a revisão de todo o conteúdo que será abordado no Provão e 

trabalharemos com a apresentação do Projeto Pedagógico do 1º Bimestre.  

  
   Beijos Prô Fabi 

 

Inglês: 

 Na apostila 1, Módulo 4, páginas 34 a 37 

 Texto: Leitura e Interpretação 

 Gramática: verb to be  

 Personal Pronoun / Question Words 

 Resolver os exercícios propostos 

 
 
No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-
plina Inglês, acesse Módulo 4 – A math class! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos primeiros 
quadros. Depois acesse Módulo 4 – A math class! 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/AyewQRKCr-8 para participar das aulas de educação física 

com prof. Giovane. 

 
Atenciosamente, 
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