
 

 

Inf.: 0538/20 
 
 

Bragança Paulista, 09 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do 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. 

Iniciamos nossa Atividade Digital Direcionada (ADD), sempre ao vivo, no horário das 08:00h 
às 12:00h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Atividade Digital 
Direcional 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-ef2 

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

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

Português: 
 

 Olá queridos alunos!  

 Apostila do 3º bimestre. 

 Módulo 5 - Influências indígena e portuguesa. 

 Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “Herança portuguesa (II)”: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6ea3a2ea-0ed9-4a13-b461-
4495a5dc6b0e&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VII
I_6Ano_AD 

 Realizar a leitura das páginas 55 a 57. 
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ATENÇÃO: Após a leitura atenta das influências portuguesas vocês deverão realizar uma pesquisa 
(página 58) mais aprofundada sobre o tema. Seguem algumas sugestões:  

 

 Diferenças entre o português de Portugal e o do Brasil;  

 Brincadeiras e cantigas;  

 Festas populares de origem portuguesa;  

 Culinária;  

 Arquitetura e arte.   

 

A atividade será individual, no próprio caderno e sua apresentação será nas nossas aulas! 

Essa pesquisa e apresentação são uma adaptação das atividades das páginas 58 a 60. 

 

 Módulo 6- Influência Africana. 

 Leitura e interpretação das páginas 61 a 63. 

 Como reforço tarefas 52 e 53. 

Bons estudos! 

Geografia: 

 

 Caderno#3: Módulo#6: A atmosfera terrestre 

 Assistir as vídeoaulas: 

 6.4. Análise do Clima. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria (Atmosfera): 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1b5242fa-cfc3-4364-9368-
3b408b509788&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_6A
no_AD 

 6.4.1 Construção de um Climograma. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=04412069-ec25-4e73-ba27-
e336dd004f82&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_6A
no_AD 

 6.5. Fatores do Clima. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cde60e6f-2cb8-4cd7-ad94-
633d635f2b16&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_6A
no_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos entre as páginas 42 e 47. 
Concluindo a Tarefa#23: “Analisando os climogramas”.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

 

 Módulo 9 - Coordenadas - Ler a páginas 10. (Relembrar). 

 Atividade da página 11. (Agora é sua vez!). 

 Enviar os exercícios e as atualidades do mês de agosto para o e-mail abaixo: 

 E-mail de contato da classe: objetivoinfo.6anos@gmail.com  

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br   

 

História: 

 

 Módulo 14 - Organizações políticas na África - Gana – Continuação. 

 1 vídeo -  Professor Fernando 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 

 TC 26, 27 e 28. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Organizações políticas na África 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ed7f5902-9eda-44c5-a414-
7a98967ce330&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_VI_6An
o_AD 

 

Matemática: 

 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana: Arredondamento de números decimais. Clique aqui 

 Fazer as páginas 72 e 73. 

 TC 37. 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana: potenciação e raiz quadrada de decimais. Clique aqui 

 Fazer as páginas 75 e 76. 

 Tc 38 

 Revisão final: página 81 até 83. 

 

Arte: 

 

 Vamos assistir ao vídeo sobre Mangá.  

 "A diferença entre HQ, gibi e Mangá". 

 Em seguida cada aluno fará uma história em quadrinho no tema que escolher  

https://youtu.be/tyClx5w1ErM 
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Ciências: 

 

Vídeo de orientação da Professora Fabiana https://www.youtube.com/watch?v=BdZFLc3IYMk&t=13s 

 

 Na Apostila do 3º Bimestre estudaremos da página 34 a 40 respondendo a TC 21 e 22. 

 Seguimos trabalhando o Módulo 11 – Matéria e energia – MATERIAIS SINTÉTICOS 

 11.4. Medicamentos sintéticos 

 Módulo 12 – Vida e evolução – Célula como Unidade de Vida e Organização do Corpo 
Humano. 

 12.1. Célula, a unidade básica da vida. 

 12.2. Organelas celulares. 

 12.3. As células são todas iguais? 

 Segue abaixo alguns vídeos para auxilia-los na compreensão do tema: 

 Células https://www.youtube.com/watch?v=-HWiJdIAnMw 

 Organelas celulares https://www.youtube.com/watch?v=r6EA-39VzVM 

 Como de costume deverão grifar a principal ideia do texto e em seguida acompanhar pelo site 
www.objetivo.br  área Conteúdo on-line 

 Anotem todas as dúvidas e curiosidades para o nosso próximo encontro online.  

Bons Estudos! 

Inglês 

 

 Na apostila 3, módulo 11, páginas 25 a 27. 

 Text Comprehension 

 Grammar: Present Continuous 

 Vocabulary: country, nationality 

 Homework 32, 33, 34 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 11 – Let’s play it! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos quatro primeiros 
quadros. Depois acesse Módulo 11 – Let’s play it! Faça os exercícios propostos. E no final do módu-
lo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 

Educação Física 

 

Acessar o link https://youtu.be/-6igDylIZao para a atividade proposta pelo professor Giovane. Sigam 
as orientações e façam o que se pede! 

 

A Coordenação. 
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