
 

 

Inf.: 0536/20 
 
 

Bragança Paulista, 09 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 4º ano A e B – Ensino Fundamental 
Planejamento Semanal de 09/09 a 15/09 

 
 

#fiqueemcasa 
 
  

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-

vos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Lembrando que a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), acontece sempre ao vivo, no horário 

das 13:00h às 16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Ati-

vidade Digital Dirigida é 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-ef1 

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... Seus Professores  

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
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Planejamento Semanal de 09/09 a 15/09 
 

QUARTA-FEIRA – 09/09 

 HISTÓRIA: Acessar o portal no módulo 03, assistir o 10º vídeo: Os bandeirantes/ Explorando imagens e diálogo com o texto. (Profª 

Evlin) e acompanhar nas páginas 50 a 57 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: História- página 57. 

Português: páginas 244 a 246. 

 Recortar as palavras da página 301 e colar as azuis na página 208 (exercício 1) e as amarelas na página 209 (exercício 2). 

Para quem participa das ADDs, terminaremos essas páginas durante as aulas. 

Português: Acessar o portal no módulo 05, assistir o 16º vídeo: Almanaque (parte 4) – Profª Bruna e acompanhar nas páginas 175 a 

177 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Acessar o portal no módulo 05, assistir o 21º vídeo: Produção de texto (parte 4) – Profª Bruna e acompanhar nas páginas 160 e 161 da 

apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

 Escrever a lenda completa nas páginas 178 a 180 (Reveja o que você fez nas páginas 154, 155, 160 e 161). 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/WXQBsoIc6lo com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música: Páginas 15, 16 e 17. 

Curiosidades sobre os países 

Índia – Trajes e comidas de rua 

Bolívia – Suco de linhaça, comidas de rua e dança. 

Itália – Tarantela 

Japão – Taiko 

Peru – Festa do Sol 

* Atividade Complementar disponível no APP: Todos os países possuem diferentes tradições, trajes, comidas, artesanatos, etc. Estu-

damos sobre a África, China, Espanha, Federação Russa, Índia, Bolívia, Itália, Japão e Peru. Escolha um dos países que foram citados 

e pesquise um pouco mais sobre ele. 

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=kV8fPI2qmRE com as orientações da teacher Mariana Chiarion. 

Apostila 3 – Review 1 and Review 2 - Páginas: 26 a 29 

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

e9d245bc40e9&instituto=objetivo&referencia=200521_MagaliOliveira_I_Ingles_4Ano_AD 

 Aula: Review 1-2 (III) - Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira  

 

QUINTA-FEIRA – 10/09 

GEOGRAFIA: Acessar o portal no módulo 03 - Recursos Naturais, assistir o 8º vídeo: Muita tecnologia: isso é bom ou ruim? Comprar ou 

não comprar. (Prof.ª Elisabete) e acompanhar nas páginas 113 a 117 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 06 – Vida de herói, assistir o 9ºvídeo: Ampliação dos saberes - Análise e reflexão sobre a 

língua – Ortografia- Outros sons do X (parte 1) (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas páginas 208 e 209 da apostila. Ou utilize o link: 

 clique aqui 

Lição de casa: Português: páginas 247 e 248. 

Acessar o portal no módulo 06 – Vida de herói, assistir o 7ºvídeo: Produção de texto- Card (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas páginas 201 

a 203 da apostila. (Utilizar o encarte da página 293) Ou utilize o link: clique aqui 

Acessar o portal no módulo 06 – Vida de herói, assistir o 8ºvídeo: Vilão X Herói- Produção de texto. (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas 

páginas 204 a 207 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui  

                         Geografia: página 117 ( desenho). 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas au-

las. Caso contrário, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=sDimJZjrrZ4  

Objetivos: Concentração, direção, mira e diversão. 

Atividade: Brincadeira: Basquete de Chão 

  

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cd46f01a-df2a-4811-9579-2a07e0fc3f02&instituto=objetivo&referencia=200511_EvlinGomes_Historia_IV_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9ef16261-3eb8-4e28-b6dd-ef61022f6c2d&instituto=objetivo&referencia=200813_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d0e69454-a000-442f-b35e-3b47a3a849ec&instituto=objetivo&referencia=200813_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VI_4Ano_AD
https://youtu.be/WXQBsoIc6lo
https://www.youtube.com/watch?v=kV8fPI2qmRE
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
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e4ffc88e-0352-4bab-a282-f965bdcdf118&instituto=objetivo&referencia=200506_ElizabeteNascimento_Geografia_IV_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4918679b-049c-4c81-a799-ca8063834396&instituto=objetivo&referencia=200814_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5943f613-b1dd-4cd7-ae06-2970f8a6213c&instituto=objetivo&referencia=200814_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=16b1e7c9-13c3-4feb-8ae0-eff315957c45&instituto=objetivo&referencia=200814_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_II_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=sDimJZjrrZ4


 

 

 

 

 

 

 
 

SEXTA-FEIRA – 11/09 

CIÊNCIAS: Acessar o portal no módulo 03 – O ar na manutenção da vida no Planeta Terra, assistir o 6º vídeo: Balões, sim ou não? – 

Quiz- O ar - Produção de texto e Sua criação - Eco Heróis. (Prof.ª Eliete) e acompanhar nas páginas 162 a 170 da apostila. Ou utilize o 

link: clique aqui 

MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 13 – Desafios matemáticos com máquinas, múltiplos e frações, assistir o 1º vídeo: Suas 

experiências - Situação-problema - Exploração e descoberta: Hora do jogo - Situação-problema. (Prof.ª Cibele) e acompanhar nas pági-

nas 57 a 62 da apostila. Ou utilize o link:   clique aqui 

Lição de casa: Ciências: páginas 164 a 168 e 170 (Encartes das páginas 187 a 201). 
                          Português: páginas 249 a 252. 
ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/7uJUn-tkF9E com as orientações da professora Adriana. 

Vamos conhecer o grande pintor brasileiro Cândido Portinari e suas obras famosas. Acesse: https://youtu.be/pqDIdNWdaqI 

Em seguida vamos fazer um desenho para retratar o cenário brasileiro no período do cultivo do café nas fazendas e do povo brasileiro 

no trabalho.  
 

SEGUNDA-FEIRA – 14/09 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON):     Se você participa das 

ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, bastando participar 

normalmente e aprender muito com o professor e seus amigos. Caso contrário, 

acesse o link  https://www.youtube.com/watch?v=t97pJeNGrUU com as orien-

tações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: A partir dessa semana passamos a propor atividades e desafios a 

nossos alunos como forma de “colorir” com muitas atividades nosso Calendário de 

Atividades Físicas! 

Essas atividades, além de movimentar o corpo inteiro VALEM PONTOS no 

GAME SHOW que faremos em cada ADD do mês de setembro! 

Acesse o canal do professor Jefferson Caetano no Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCya_x5r9Na6PHFwhm5MsJIA e tenha acesso ainda AO VÍDEO ELABORADO PELO PROFESSOR 

COM AS FOTOS DAS CRIANÇAS COMO FECHAMENTO DO PROJETO EU AMO ESPORTES! Até a próxima semana! 

PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 06 – Vida de herói, assistir o 10ºvídeo: Ampliação dos saberes - Análise e reflexão sobre a 

língua – Ortografia- Outros sons do X (parte 2) (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas páginas 210 e 211 da apostila. Ou utilize o link:  

Clique aqui 

Acessar o portal no módulo 06 – Vida de herói, assistir o 14ºvídeo: Exploração e descoberta- Hora do texto- Herói por acaso. (Prof.ª 

Bruna) e acompanhar nas páginas 217 e 218 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Acessar o portal no módulo 06 – Vida de herói, assistir o 15ºvídeo: Diálogo com o texto- Missão “Heróis de verdade”. (Prof.ª Bruna) e 

acompanhar nas páginas 219 a 221 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: Português:  * Acessar o portal no módulo 06 – Vida de herói, assistir o 11ºvídeo: Missão “Soletrando” (Prof.ª Bruna) e 

acompanhar na página 212 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

* Acessar o portal no módulo 06 – Vida de herói, assistir o 12ºvídeo: Exploração e descoberta- Hora do texto- História em quadrinhos- 

Hulk- Troca de ideias. (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas páginas 213 a 215 da apostila. Ou utilize o link: 

 Clique aqui                            

* Acessar o portal no módulo 06 – Vida de herói, assistir o 13ºvídeo: Missão “Cara feia” (Prof.ª Bruna) e acompanhar na página 216 da 

apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

 MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 13 – Desafios matemáticos com máquinas, múltiplos e frações, assistir o 3º vídeo: Bloco 2- 

Amarelo. Operando. (Prof.ª Cibele) e acompanhar nas páginas 68 a 71 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui   

 

 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=736e3f07-96a4-48a1-b143-60022faf878f&instituto=objetivo&referencia=200629_ElieteGeraldo_Ciencias_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ac25bea6-7bf2-42c0-9f89-812ea20778d0&instituto=objetivo&referencia=200611_CibeleMonego_Matematica_I_4Ano_AD
https://youtu.be/7uJUn-tkF9E
https://youtu.be/pqDIdNWdaqI
https://www.youtube.com/watch?v=t97pJeNGrUU
https://www.youtube.com/channel/UCya_x5r9Na6PHFwhm5MsJIA
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=763ff91b-0405-4790-b0f3-ffde9f6732d3&instituto=objetivo&referencia=200814_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IV_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ed6e93a6-ae30-4077-94db-f10450ca6969&instituto=objetivo&referencia=200814_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VIII_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f17ff8f1-8000-42b3-9f36-8991e13dde28&instituto=objetivo&referencia=200814_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IX_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=214be3b2-9f55-48ae-a975-f413863b63e9&instituto=objetivo&referencia=200814_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_V_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=968cf7c2-19b4-4127-99ef-8b6133b099bc&instituto=objetivo&referencia=200814_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VI_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e8c566d3-102f-4110-809e-6baa2d7bfda1&instituto=objetivo&referencia=200814_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VII_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cbdf4fa0-a3b0-47e4-89e8-c893a97c5e68&instituto=objetivo&referencia=200611_CibeleMonego_Matematica_III_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 15/09 

 MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 13 – Desafios matemáticos com máquinas, múltiplos e frações, assistir o 2º vídeo: Amplia-

ção dos saberes- Bloco 1- Verde. Fracionando. (Prof.ª Cibele) e acompanhar nas páginas 63 a 67 da apostila. Ou utilize o link: 

clique aqui    

Lição de casa: HISTÓRIA E GEOGRAFIA: Realizar, com atenção e capricho, as atividades impressas que você já recebeu com o título 

“Revisão H/G AV2- 3º bimestre.” Colar as atividades no caderno. 

HISTÓRIA: Fazer as páginas 58 a 60. 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/aW3N6Lie24U com as orientações da profª. Gabi.  
Programação: Nessa semana, vamos continuar com a programação aliada com a matemática!!! Teremos também atividades sobre 
pronomes, além de uma biblioteca virtual com diversos livros para você ler e se divertir!!! Conversaremos sobre tudo isso nas nossas 
ADDs, não perca!!!  

 TRÍVIA DOS PRONOMES 

 RACIOCÍNIO LÓGICO – ROBÔ BLINKY 

 PROGRAMAÇÃO SIMPLES E MATEMÁTICA 

 KIDSBOOK – BIBLIOTECA VIRTUAL 
 

OBS: Lembre-se das atividades avaliativas enviadas nas programações das semanas anteriores (de 26/8 a 01/9 e de 02 a 
08/9). Você precisará imprimir e realizar essas atividades, grampeando-as para entrega-las no colégio no final do bimestre, 
conforme orientações já enviadas pelo App e por e-mail dos responsáveis. 

     � Que tal postar uma foto sua realizando a atividade de Informática que mais gostar nas redes sociais com a #objetivobra-
gança! � 

_________________________________________ 
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) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR (♦NOVO♦) 

 

 

 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=15bf0fe0-7504-46ec-8b7c-7033eb056774&instituto=objetivo&referencia=200611_CibeleMonego_Matematica_II_4Ano_AD
https://youtu.be/aW3N6Lie24U
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-trivia-pronomes
https://www.cokitos.pt/jogo-de-raciocinio-logico-blinky-i/play/
https://www.digipuzzle.net/minigames/codegrid/codegrid_math_till_twenty.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-ate-20/index.htm
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

