
 

 

 

 
 

Bragança Paulista, 04 de junho de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 07 a 11/06 

 

  #fiqueemcasa 
 

Retomamos nossas aulas no formato híbrido para algumas turmas, seguindo o revezamento 

necessário e promovendo a conscientização de todos. 

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

de todos. 

Para acessar, basta entrar no 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 www.objetivo.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 na escola!  

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, familiares 

e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas remotas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

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


 

 

 

 

Português: 

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%2fb

andalarga%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. 

Bons estudos! 
 

Geografia: 

 Caderno#2: 2°bimestre! 

 Módulo#4: Construindo Mapas 

 Assistir a vídeo aula do Módulo#4, com a professora Alexandra: 

 O mapa como instrumento de orientação 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f8ae747a-9c9e-4c7a-b9ef-
8fabd704dcd9&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_6A
no_AD 

 O Mapa Mental 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7e56b832-0b01-4038-b873-
2c56de451549&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_6
Ano_AD 

Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas. 
Lembre-se: Junho é mês de Festa!!! 

Boa semana, ser humano! 
 

Informática: 

 Módulo 5: Otimizando instruções. 

 Ler as páginas 27 e 28. 

 Atividade da página 27.  

 Fazer o PP (Projeto pedagógico). 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br   

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

 Acessar o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=z9OyzziZsfY   

 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f151207_andreamartins_linguaportuguesa_vii_6ano_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f151207_andreamartins_linguaportuguesa_vii_6ano_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f151207_andreamartins_linguaportuguesa_vii_6ano_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f8ae747a-9c9e-4c7a-b9ef-8fabd704dcd9&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_6Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f8ae747a-9c9e-4c7a-b9ef-8fabd704dcd9&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_6Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f8ae747a-9c9e-4c7a-b9ef-8fabd704dcd9&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_6Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7e56b832-0b01-4038-b873-2c56de451549&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_6Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7e56b832-0b01-4038-b873-2c56de451549&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_6Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7e56b832-0b01-4038-b873-2c56de451549&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_6Ano_AD
http://www.objetivo.br/
mailto:objetivoinfo.6anos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=z9OyzziZsfY


 

 

 
 
 

História: 

 
AULA 1 

MÓDULO TEMA 

09 

Os povos pré-cabralinos. 
Páginas: 28,29, 30, 31 e 31. 
Nesse módulo vamos aprender sobre os povos indígenas do Brasil 
antes da chegada dos portugueses. 

 

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e87e9b10-c792-
484e-8122-
92977ca59e2a&instituto=objetivo&referencia=191128_FernandoEvangelista_Historia_II_6Ano_AD  

Queridos alunos e alunas, realizem a Tarefa 16. 

 

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

10 

Grécia Antiga 
Páginas: 33, 34, 35 e 36. 
Ao longo dessa aula iremos analisar como se deu o povoamento do 
mundo grego, sua organização política e econômica. 

 

→Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=62110c3c-7b48-
4523-8d52-
57b8abe119a9&instituto=objetivo&referencia=191128_FernandoEvangelista_Historia_III_6Ano_AD  

 

Matemática: 

 Conjuntos: Página 84. 

 Fazer as páginas 87 e 88. 

 Tc 29. 

 Operações entre conjuntos: Página 89 

 Fazer as páginas 91 e 92. 

 Tc 30 

 Revisão módulo 7: página 93. 
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Arte: 

 Apostila - páginas 25, 26 e 27. Módulo 3 Linguagem e  Arte.  

 Assistir ao vídeo sobre "A Pedra de Roseta" e fazer a proposta da página  26 

https://youtu.be/tUWIpzYaKXw 

 Montar uma frase ou um texto substituindo as palavras por hieróglifos da pág 27 

 

Ciências: 

 Dando continuidade na Apostila do 2º Bimestre, iremos trabalhar: 

  Módulo 7 – Vida e evolução - ECOLOGIA DAS POPULAÇÕES, da página 34 a página 38. 

 8.2 - A geologia e o “Livro das rochas sedimentares” 

 Vocês deverão ler atentamente o texto, grifando a principal ideia, resolver as questões que 

surgirem ao longo do módulo e realizar as TCs 14 e 15. 

        
Beijos carinhosos da Prô Fabi. 

Bons Estudos! 
 

Inglês: 

 Na apostila 2, Módulo 8, páginas 30 a 32 

 Texto: Leitura e Interpretação 

 Grammar: There to be 

 Vocabulary: bedroom furniture 

 Resolver os exercícios propostos 

 Fazer Homework 23 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-

plina Inglês, acesse Módulo 8 – A geo class! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos primeiros qua-

dros. Depois acesse Módulo 8 – A geo class!  E ao final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. 

Márcia. Portal Tv Web (unip.br) 

 

Educação Física: 

 Tema: Paraolimpíadas  

 Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 

 
Atenciosamente, 

 

 
 
 

https://youtu.be/tUWIpzYaKXw
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1c01eae5-76e5-4ffe-8ee9-cfcfeb2829c8&instituto=objetivo&referencia=190401_MarciaSantos_Ingles_III_6serie_AD

