
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 10 de setembro de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 4º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 13 a 17/09 

 

 
            
 

 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial. 

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

dos. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1  

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. 

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referen-

te ao aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua 

opção foi por aulas remotas. 

 

                Atenciosamente, 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
http://www.objetivo.br/


 

 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA – 13/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Correção da lição de casa. 

CIÊNCIAS: Páginas 159 até 161. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 14’04 até o final. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: GRANDES JOGOS I 

Aos poucos, as atividades coletivas vão sendo retomadas 

ao dia a dia das aulas de Educação Física, ainda com as 

devidas adaptações. Os GRANDES JOGOS são atividades 

que geralmente envolvem espaços mais amplos, grande 

movimentação dos participantes, regras mais complexas e o uso de diferentes estratégias para a 

vitória. Muitos são os grandes jogos conhecidos e amados por crianças e até mesmo adultos e para 

essa semana o grande jogo que faremos será o PIQUE-BANDEIRA e, especificamente para hoje, o 

PIQUE-INVASÃO! Para os alunos que estão em casa, a tarefa dessa semana será construir seu 

próprio grande jogo, adaptando um jogo já existente ou ainda criando um totalmente novo e enviar 

um vídeo explicando o jogo em uma folha de papel para os números do Colégio (WhatsApp): 4034-

6660 ou 4034-6661 até sexta-feira, 17/09/2021. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 1ª aula. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Páginas 30 e 31. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 5’34 até o final. 

Página 32. Clique aqui e assista ao vídeo até 6’02. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA: Projeto pedagógico: “O bonito desta vida, é ter história pra contar!” 

Esquete: Vida na aldeia. Brincadeira e música: Yapo (Palavra Cantada) 

Lição de casa: Inglês- Estudar para prova. 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=51d74cd0-3519-43a7-841c-f7e6aaa0872b&instituto=objetivo&referencia=200629_ElieteGeraldo_Ciencias_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7c220f80-49c4-49e6-8435-31c376b762e2&instituto=objetivo&referencia=200525_VanessaMartin_Matematica_VI_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=01b723f0-7528-47c8-ae24-34494b36fc64&instituto=objetivo&referencia=200525_VanessaMartin_Matematica_VII_4Ano_AD


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 14/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS: Páginas 20 a 23 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha. Aula: True friends respect other opinions – Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d5ba7bbc-c15b-49cf-b8b3-

baf5bc8cc243&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_IV_4Ano_AD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

CIÊNCIAS: Páginas 162 e 163. Clique aqui e assista ao vídeo até 5’04. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h – 16:30h)  

BIBLIOTECA 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: Página 195. Clique aqui e assista ao vídeo até 10’50. 

Lição de casa: Ciências- Páginas 176 até 179. Português- Páginas 247 e 248. 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE INGLÊS ÀS 18:30H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d5ba7bbc-c15b-49cf-b8b3-baf5bc8cc243&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_IV_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d5ba7bbc-c15b-49cf-b8b3-baf5bc8cc243&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_IV_4Ano_AD
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=a840eced-daec-4707-9369-927eddd9dd08&instituto=objetivo&referencia=200813_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XIII_4Ano_AD


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 15/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Páginas 196 até 197. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 10’50 até o final. 

Páginas 197 e 198. Clique aqui e assista ao vídeo até 11’18. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h) 

ARTE: Confecção da pintura da telha com características indígenas (grafismo). 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: GRANDES JOGOS II 

Dando continuidade as atividades da primeira aula, hoje faremos o PIQUE-

BANDEIRA TRADICIONAL, adaptando algumas ações de acordo com a idade 

do grupo. Para os alunos que estão em casa, não se esqueçam de terminar e 

encaminhar SEU JOGO em vídeo para os números do Colégio (WhatsApp): 4034-6660 ou 4034-

6661 até sexta-feira, 17/09/2021. Esperamos por seu jogo! 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

Continuação da 1ª aula. 

Lição de casa: Ciências- Páginas 180 e 181. Matemática- Páginas 93, 94 e 95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a840eced-daec-4707-9369-927eddd9dd08&instituto=objetivo&referencia=200813_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XIII_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=77c05c53-c2fc-4f11-b971-ee83d1cd7a10&instituto=objetivo&referencia=200813_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XIV_4Ano_AD


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 16/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Páginas 40 até 42. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 5’46 até o final. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

INGLÊS: Páginas 24 e 25 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha. Aula: True friends respect other opinions – Part 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2744d1fe-609e-4ab1-82b1-

502d23c701de&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_V_4Ano_AD  

Homework: Páginas 32 a 35. 

 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 1ª aula. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h – 16:30h) 

PORTUGUÊS: Páginas 199 e 200. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 11’18 até o final. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

Continuação da 4ª aula. 

Lição de casa: Português- Páginas 201 até 203. Utilizar a página 293 do encarte para realizar seu 

“card”.  Clique aqui e assista ao vídeo de orientação. 

Páginas 204 até 207. Clique aqui e assista ao vídeo de orientação. (Para 2ª feira- 20/09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=266ff316-d4df-4cee-a0a7-29170450cca6&instituto=objetivo&referencia=200605_CibeleMonego_Matematica_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2744d1fe-609e-4ab1-82b1-502d23c701de&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_V_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2744d1fe-609e-4ab1-82b1-502d23c701de&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_V_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=77c05c53-c2fc-4f11-b971-ee83d1cd7a10&instituto=objetivo&referencia=200813_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XIV_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


 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 17/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

PORTUGUÊS: Páginas 208 e 209. Clique aqui e assista ao vídeo. Páginas 210 e 211. Clique aqui e 

assista ao vídeo. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: Páginas 43. Utilizaremos a folhinha avulsa que você recebeu juntamente com as 

revisões. Clique aqui e assista ao vídeo até 5’31. Página 86. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

Continuação da 3ª aula. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, teremos atividades especiais sobre o nosso 

projeto pedagógico “O bonito desta vida é ter história para contar – A lenda do 

guaraná”. Para isso, reuniremos os grupos e continuaremos os estudos so-

bre gamificação (criação de jogos), envolvendo o nosso projeto. �� 

 Word wall (plataforma de criação de jogos) 

 Conhecendo exemplos de jogos sobre a Lenda do Guaraná 

 

 ATENÇÃO – Finalização dos jogos: 01/10/2021 

 ENVIAR LINK DO JOGO FINALIZADO NO E-MAIL DA PROFESSORA GABRIELA  

 (profgabi@gmail.com) 

 Os links dos jogos das duas turmas serão compartilhados na programação de Informática da 1ª semana 

de outubro (Objetivo Bragança – Orientação On-line) 

 

Lição de casa: Ciências- Páginas 164 até 166. Recortar as cartas das páginas 187 até 191 dos 

encartes e jogar com a família. Este jogo servirá como um dos estudos para prova. Aproveitem e 

joguem com muita atenção! Clique aqui e assista ao vídeo de orientação do jogo a partir de 5’04 até 

10’08. Matemática- Recortar o jogo do encarte das páginas 9 e 11 e montar os dados. Jogaremos 

na aula de 2ª feira. *Não retirar da apostila o tabuleiro da página 10. 

 

 

CHA-

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=763ff91b-0405-4790-b0f3-ffde9f6732d3&instituto=objetivo&referencia=200814_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IV_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=793fdd4e-a57e-49fc-9317-3cb19d7b3649&instituto=objetivo&referencia=200605_CibeleMonego_Matematica_II_4Ano_AD
https://wordwall.net/pt
https://wordwall.net/pt-br/community/lenda-do-guaran%C3%A1
mailto:profgabi@gmail.com
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=736e3f07-96a4-48a1-b143-60022faf878f&instituto=objetivo&referencia=200629_ElieteGeraldo_Ciencias_III_4Ano_AD

