
 

 

 
 

 
 

 
Bragança Paulista, 27 de agosto de 2021. 

 
Srs. Pais e alunos do 4º Ano A do Ensino Fundamental 

  Planejamento Semanal de 30/08 a 03/09 
 

 
            
 

 

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 referente ao alu-

no, 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 – 30/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

HISTÓRIA: páginas 38 até 43. Clique aqui e assista ao vídeo até 12’56. 

 

 2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: JOGOS PARALÍMPICOS – SEMANA 01 

Durante as próximas duas semanas iremos trabalhar sobre um conteúdo 

muito especial para todos nós, OS JOGOS PARALÍMPICOS DE TOKIO, 

que teve início na última semana. Teremos a oportunidade de conhecer não 

só o evento e as modalidades esportivas em disputa como  também praticar 

algumas dessas modalidades e principalmente, reconhecer os esforços e a superação de quem 

possui alguma deficiência física ou intelectual em realizar suas atividades diárias e ainda assim ser 

capaz de realizar de forma tão incrível seu esporte! Assista ao vídeo abaixo e fique ligado em todas 

as modalidades que fazem parte dos Jogos Paralímpicos e não deixe de acompanhar a nossa aula 

ao vivo. Você vai adorar!!! LINK: https://www.youtube.com/watch?v=3Eq2aDJ4CNw 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 1ª aula. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: páginas 37 até 39. Clique aqui e assista ao vídeo até 4’58. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

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

Conhecer instrumentos de origem indígena 

Brincadeira e música: Yapo (Palavra Cantada) 

Lição de casa: Português- página 169 (Escrever sua cantiga de roda preferida). 

Páginas 175, 176 e 177. Clique aqui e assista ao vídeo. 

História- página 44 (Situação-problema). 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=92864178-4613-4812-8c68-486772a9f564&instituto=objetivo&referencia=200511_EvlinGomes_Historia_II_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=3Eq2aDJ4CNw
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=9ef16261-3eb8-4e28-b6dd-ef61022f6c2d&instituto=objetivo&referencia=200813_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_II_4Ano_AD


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 31/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS: Páginas: 14 e 15:  

Vídeo do Portal: 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: True friends share experiences (I) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=909fac8a-3a98-4331-8fee-

01b7d6fe9bbc&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_IV_4Ano_AD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

HISTÓRIA: páginas 44 e 45. Clique aqui e assista ao vídeo até 5’09. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

CIÊNCIAS: páginas 144 até 146. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 11’43 até o final. 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h – 16:30h)  

BIBLIOTECA 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

Continuação da 3ª aula. 

Lição de casa: História- página 46. 

Português- páginas 181 até 183. Clique aqui assista ao vídeo e conheça a turma de heróis e vilões 

que acompanhará o 4º ano nas próximas aulas. Você vai gostar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=909fac8a-3a98-4331-8fee-01b7d6fe9bbc&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_IV_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=909fac8a-3a98-4331-8fee-01b7d6fe9bbc&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_IV_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=513e98af-7dac-4022-a3f6-fd48010e6cf2&instituto=objetivo&referencia=200511_EvlinGomes_Historia_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=63c6f6e2-8dc6-436e-a91e-09d2dc183eb6&instituto=objetivo&referencia=200615_ElieteGeraldo_Ciencias_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6c7143d3-d1ac-457f-ad67-50bc0fefe814&instituto=objetivo&referencia=200813_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VIII_4Ano_AD


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 01/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

GEOGRAFIA: páginas 100 até 103. Clique aqui e assista ao vídeo até 7’58. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h) 

ARTE: Pintura da telha para o Projeto Pedagógico  (Arte indígena) 

 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: CONTINUAÇÃO 

Dando continuidade as dinâmicas que realizamos na aula anterior, hoje praticare-

mos a modalidade ATLETISMO, na categoria dedicado aos atletas com deficiência 

visual. Será mais uma experiência incrível! Você não pode perder. 

Para os alunos que estão em casa, a sugestão é adaptar sua atividade de modo 

que consiga fazer uma corrida com algum membro da família, através da corrida com guia, que você 

pode conferir no vídeo. LINK: https://www.youtube.com/watch?v=rtZ5xD9NpBg&t=210s 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: página 184. Clique aqui e assista ao vídeo. 

Lição de casa: Português- páginas 236 e 237. 

Matemática- páginas 87, 88 e 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9de1a821-0fba-4880-bd0f-34640d0c7393&instituto=objetivo&referencia=200506_ElizabeteNascimento_Geografia_I_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=rtZ5xD9NpBg&t=210s
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5411966d-6b1a-4595-be67-a8e7f1ef1b26&instituto=objetivo&referencia=200813_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_X_4Ano_AD


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 02/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

HISTÓRIA: páginas 47 até 49. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 9’56 até o final. 

Páginas 50 até 54. Clique aqui e assista ao vídeo até 10’54. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

INGLÊS: Páginas: 16 a 19: Vocabulary: Verbs; Can. 

Vídeo do Portal: Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: True friends share experiences (II) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5a5a9587-0cc6-475d-b64c-

ee582028ec79&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_V_4Ano_AD 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: True friends share experiences (III) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bb6ba7a8-a07b-4e7d-a1a1-

0c2d04a15c8b&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_VI_4Ano_AD 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 1ª aula. 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h – 16:30h) 

CIÊNCIAS: páginas 147 até 150. Clique aqui e assista ao vídeo até 10’39. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

Continuação da 4ª aula. 

Lição de casa: Ciências- página 176. Português- páginas 238 e 239. 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=513e98af-7dac-4022-a3f6-fd48010e6cf2&instituto=objetivo&referencia=200511_EvlinGomes_Historia_III_4Ano_AD
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=5a5a9587-0cc6-475d-b64c-ee582028ec79&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_V_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5a5a9587-0cc6-475d-b64c-ee582028ec79&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_V_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bb6ba7a8-a07b-4e7d-a1a1-0c2d04a15c8b&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_VI_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bb6ba7a8-a07b-4e7d-a1a1-0c2d04a15c8b&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_VI_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a961baae-194c-4304-b0a8-249a0d3644a1&instituto=objetivo&referencia=200615_ElieteGeraldo_Ciencias_IV_4Ano_AD


 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 03/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

GEOGRAFIA: páginas 104 até 105. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 7’58 até o final.  

Páginas 106 até 109. Clique aqui e assista ao vídeo. 

Páginas 112 e 113. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 11’36 até o final. 

             

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

HISTÓRIA: páginas 55 e 56. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 10’55 até 14’34. 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

Continuação da 3ª aula. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INFORMÁTICA: Hoje, nossas atividades estão conectando Informática com Língua Portuguesa, Ma-

temática e Raciocínio Lógico!!! �� 

 

 JOGO DA PONTUAÇÃO 

 DISPUTA DE PÊNALTIS - MULTIPLICAÇÃO 

 ENIGMA LÓGICO - RATO 

 RACIOCÍNIO LÓGICO – BLINK I 

 

Se necessário: 

 Continuação – Folclore – 4º ano A (página 6) 

 

Lição de casa: Geografia- páginas 110 e 111. 

História- página 57. 

Português- Projeto Pedagógico- páginas 178 até 180. Reescrita final da lenda (Para registrar você 

pode utilizar as atividades que fez nas páginas 154 e 160). VALE NOTA. 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9de1a821-0fba-4880-bd0f-34640d0c7393&instituto=objetivo&referencia=200506_ElizabeteNascimento_Geografia_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=211bd4d1-b468-468f-874f-8b5c6e5208e8&instituto=objetivo&referencia=200506_ElizabeteNascimento_Geografia_II_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b1f315b9-ccd1-4697-a1ef-e86b325446cd&instituto=objetivo&referencia=200506_ElizabeteNascimento_Geografia_III_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cd46f01a-df2a-4811-9579-2a07e0fc3f02&instituto=objetivo&referencia=200511_EvlinGomes_Historia_IV_4Ano_AD
https://wordwall.net/pt/resource/12777572/jogo-de-pontua%C3%A7%C3%A3o
https://www.digipuzzle.net/minigames/shootout/shootout_multiplications.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-multiplicacao/index.htm
https://www.coquinhos.com/enigma-logico-do-rato/play/
https://www.coquinhos.com/jogo-de-raciocinio-logico-blinky-i/play/
https://524a6d89-18c0-4529-a552-be3477e4836f.filesusr.com/ugd/9592e1_cd7697af8686449f8bdc545b6ee9a6fe.pdf

