
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 19 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 22/02 a 26/02 

 
 #fiqueemcasa 

Estamos felizes por iniciar este ano de 2021, com estudos, dedicação, empenho e a certeza 
de que todos serão vitoriosos! 

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do Go-
verno do estado de São Paulo com o revezamento necessário. 

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.com.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 necessidades! 
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Português: 

Olá queridos alunos!  

 

 Apostila do 1º bimestre. 

 Módulo 1- Muitas possibilidades de comunicação. 

 Assistir à videoaula da professora Andréa Castelaci Martins: “A entonação”.  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3b9a998c-af53-4e82-8dc4-
3ef9a0650579&instituto=objetivo&referencia=200121_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_III_6
Ano_AD 

 Realizar as atividades das páginas 16 a 19. Tópicos que serão estudados: Entonação e Tipos 
de frases.  

 Assistir à videoaula da professora Andréa Castelaci Martins: “O texto escrito”.  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45327ce1-b2e6-4b03-8a11-
4f8d052a0cfe&instituto=objetivo&referencia=200121_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_IV_6
Ano_AD 

 Realizar as atividades das páginas 20 a 25. Tópicos que serão estudados: Tipos de texto e 
Cartaz. 

 Como reforço do conteúdo realizar as tarefas 6, 7, 8 e 9. 

Bons estudos! 

 

Geografia: 

 Caderno#1: 

 Módulo#1: A Construindo Um Lugar. 

 Assistir as vídeoaulas: 

 3.2 Elementos da paisagem. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=27899685-5fe9-46f1-aac8-
1de24bdfd86c&instituto=objetivo&referencia=200113_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_6Ano_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 17 a 
22. Concluindo as Tarefas: #3; #4 e #5.  

 

Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas! 

2021 está demais!!! 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

 Módulo 2: Introdução à programação de computadores . 

 Ler as páginas 9 e 10. 

 Fazer as atualidades no caderno de redação. 

 Criar o e-mail. Lembre-se de anotar o e-mail e a senha na agenda. 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br   
 

História: 

Professora Letícia. 

AULA 1 

MÓDULO TEMA 

01 

A escrita da História.  

→ Páginas 12, 13 e 14.  

→ Iremos compreender como se dá a construção do conhecimento histórico e rea-
lizar coletivamente uma análise de um documento fotográfico para responder os 
exercícios da página 15.  

→ Link para acessar a vídeo aula – A escrita da História.      

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c3103848-6033-4f9c-9894-
c46d156e747e&instituto=objetivo&referencia=190411_FernandoEvangelista_Historia_II_6Ano_AD  

QUERIDOS ALUNOS E ALUNAS, LIÇÃO DE CASA: PÁGINAS 16 E 17. 

 

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

01 

A escrita da História – Ecrever história e organizar o tempo dos acontecimentos.  

→ Páginas 18 e 19.  

 → Iremos entender o que são os séculos e como calcular datas em séculos.  

→ Link para acessar a vídeo aula – A escrita da História.  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c3103848-6033-4f9c-9894-
c46d156e747e&instituto=objetivo&referencia=190411_FernandoEvangelista_Historia_II_6Ano_AD   

QUERIDOS ALUNOS E ALUNAS, REALIZEM AS TAREFAS 2, 3 e 4  (páginas  55, 56 e 57). 
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Matemática: 

 Valor absoluto e relativo: assistir ao vídeo da professora Luciana. Clique aqui 

 Fazer as páginas 14 e 15. TC 2. 

 Conjunto dos números naturais: assistir ao vídeo da professora Luciana. Clique aqui até 11 
min 45 s. Fazer as páginas 16 e 17. 

 Exploração e descoberta: assistir ao vídeo da professora Luciana. Clique aqui a partir de 
11min 45 s. Fazer as páginas 19 até 21. Tc 3. 

 

Arte: 

 Apostila pág. 8 - Módulo 1. A arte.  

 Ler texto e assistir o vídeo sobre o roubo da Monalisa. 

 Usando uma imagem de rosto recortada de revista ou jornal faça uma colagem e em seguida 
complete com cenário inspirado na obra original. https://youtu.be/WpnVruehvCE 

 

Ciências: 

 Dando sequência a Apostila de Ciências do 1º Bimestre, no Módulo 1, estudaremos: 

 1.3 - Sólido, Líquido e Gasoso (páginas 13 e 14) 

 1.4 - Propriedades da matéria (páginas 15, 16, 17 e 18) 

 Você deverá ler atentamente a parte teórica, assinalando a principal ideia do texto e realizar 
as atividades propostas. 

 Todas as dúvidas deverão ser anotadas para que possamos discutir ao longo dessa semana. 

 Você poderá também acompanhar o conteúdo indicado, pelo site www.objetivo.br na área 
conteúdo on-line, CIÊNCIAS. Rolando ao final da página encontrara vídeos sobre os temas 
abordados. 

 Assista aos vídeos: 

 Sólido, Líquido e Gasoso 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c753f295-9d80-4d39-84a9-
cd9b89cc0aff&instituto=objetivo&referencia=200113_LuanaBarros_Ciencias_III_6Ano_AD 

 Propriedade da matéria 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d6491f9f-f8c3-4e85-a3ef-
69d15b568ab9&instituto=objetivo&referencia=201217_MairaUvo_Ciencias_IV_5Ano_AD 

 

Beijos carinhos da Prô Fabi. 

Bons Estudos! 
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Inglês: 

 Na apostila 1, Módulo 2, páginas 12 a 15.  

 Leitura e interpretação de texto. 

 Novos vocabulários: Jobs. 

 Gramática: verb to be (am not, isn’t, aren’t) 

 Resolver os exercícios propostos. 

 Fazer Homework 4 e 5. 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-
plina Inglês, acesse Módulo 2 – Lets travel! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos primeiros qua-
dros. Depois acesse Módulo 2 – Lets travel! 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/IklGqbBs0LU para as aulas de Educação Física. 

 

 

 

Atenciosamente, 
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