
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 05 de março de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 08/03 a 12/03 

 

 #fiqueemcasa 

Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do 

Governo do Estado de São Paulo com o revezamento necessário, mais uma vez precisamos ficar 

remotos!  

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos fisicamente 

novamente! 

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!  

Qualquer dúvida entre em contato com a secretaria da escola para ajudarmos em suas 

necessidades! 

 

- Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma 

referente ao aluno, familiares e pessoas de convívio diário. 

 

     Atenciosamente, 

 
 

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


 

 

 

 
Português: 

 
Olá queridos alunos!  

 Apostila do 1º bimestre. 

 Módulo 1- Muitas possibilidades de comunicação. 

 Assistir à videoaula da professora Andréa Castelaci Martins: “As artes visuais”: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=001af0c9-0bba-4fa5-8973-

6aa2695efdc1&instituto=objetivo&referencia=200121_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_VI_6Ano_AD 

 Realizar a atividade da página 39. Criação de uma colagem, um desenho ou uma pintura para 

transmitir às pessoas uma mensagem que as faça pensar em contribuir para vivermos em uma 

sociedade melhor. 

 Assistir à videoaula da professora Andréa Castelaci Martins: “Linguagens especiais”: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8bca5647-abb6-4c9b-8c2a-

c07ecbe7f65c&instituto=objetivo&referencia=200121_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_VII_6Ano_A

D 

 Realizar as atividades das páginas 40 a 49. Tópicos que serão estudados: Interpretação de texto, 

Linguagens especiais e A história da comunicação. 

 Como reforço do conteúdo realizar as tarefas 11 e 12. 

Bons estudos! 

 

Geografia: 

 

 Caderno#1: 

 Módulo#2: O nosso lugar no Universo 

 Assistir as vídeo aulas: 

 A origem do Universo. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6e069d10-97df-46c5-98f5-

3f6126a8a661&instituto=objetivo&referencia=200115_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_6Ano_AD 

 O Sistema Solar. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f864969a-d11d-4ff4-8261-

d326fdce68ea&instituto=objetivo&referencia=200115_AlexandraFigueiredo_Geografia_II_6Ano_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 23 a 33 e 

Concluir a Tarefa#6 (página 28) e Tarefa#7 (página 33). 

 Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas! 

 2021 está demais e março é o mês dos marcianos!!! 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 
 

 Módulo 2: Introdução à programação de computadores. 

 Ler as páginas 11 e 13. 

 Atividades das páginas 12 e 13. 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br   

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

 Acessar o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9ClMbwRSWLU  

 

História: 
 

 Aula 1: Módulo 02 

 TEMA: Mitos e suas funções.  

 → Páginas 20 a 23 

 → Iremos compreender o que são mitos, sua função para distintas sociedades e a forma como explicavam 

o mundo.   

 → Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=779947ef-9247-4cdf-95b3-

3880fc0c6d2d&instituto=objetivo&referencia=190411_FernandoEvangelista_Historia_III_6Ano_AD  

 Aula 2: Módulo 02 

 TEMA: Mitos de origem da humanidade 

 → páginas 24 a 30 

 → Através dos mitos, vamos compreender como diferentes sociedades criaram teorias para a criação do 

mundo.   

 → Link para acessar a vídeo aula:  https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=00390678-d0c0-48a5-

972b-5ac14f1e8f6a&instituto=objetivo&referencia=190411_FernandoEvangelista_Historia_IV_6Ano_AD  

 Queridos alunos e alunas, realizem a Tarefa 6 (página 59)  

 

Matemática: 
 

 Conhecendo os instrumentos de desenho geométrico. 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana.    Clique aqui 

 Fazer as páginas 85,89 até 91. 

 TC 11 

 Ângulos: assistir ao vídeo da professora Luciana.   Clique aqui 

 Fazer as páginas 98 até 101. 

 TC 12 

 Revisão páginas 108 e 109. 
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Arte: 
 

 Conhecendo o estilo Pop Art 

 Assistir o vídeo sobre o tema  

https://youtu.be/qL-G3_c9Evk 

 Vamos analisar as obras de Pop Art que usaram  a famosa Monalisa como inspiração  

 Faça uma colagem e desenho com técnicas da Pop Art  

 Muitas cores, letras decoradas, rótulos, recortes de revista, contornos pretos destacando as figuras  

 Para essa atividade vamos precisar de lápis de cor ou canetinhas, tesoura, cola ,revista ou 

embalagem de produtos industrializados  

 Deixei um vídeo para ajudar nessa atividade 

https://youtu.be/5qAoWZrKYyk 

 

Ciências: 
 

 Dando sequência a Apostila de Ciências do 1º Bimestre, ainda no Módulo 2, realizaremos: 

 Atividades das páginas 24, 25, 26 e TC 04. Na página 27 estudaremos um pouco sobre o “gelo-seco”, 

responderemos a questão e realizaremos a TC 05. 

 Módulo 3 – Vida e evolução – Ecologia geral. 

 Responder as questões  

 3.1 – Conceitos Fundamentais de Ecologia. Ler atentamente a parte teórica e grifar a principal idéia 

o texto até a página 30. 

 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 o vídeo 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150128_mariacatalani_ciencias_ii_6a

no_ad 

Beijos carinhos da Prô Fabi. Bons Estudos! 

 

Inglês: 
 

 Na apostila 1, Módulo 2, páginas 21 a 22  

 Texto: Leitura e Interpretação 

 Gramática: verb to be (interrogative) 

 Question Words: Who, What, Where, When, How, How old 

 Resolver os exercícios propostos 

 Fazer Homework 6 
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No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disciplina Inglês, 
acesse Módulo 2 – Lets travel! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos últimos quadros. 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 APP com os vídeos e explicações teóricas do prof. Giovane sobre Jogos de Inclusão. 

Essas serão importantes para sua continuidade em seus estudos! 

 

 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=90519cb9-d289-4bf0-bb1d-b45e0a1b1e97&instituto=objetivo&referencia=191204_MarciaSantos_Ingles_VII_6Ano_AD

