
 

 

Inf.: 0589/20 
 
 

Bragança Paulista, 23 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 4º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 23/09 a 29/09 

 

#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. 

Lembrando que a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), acontece sempre ao vivo, no horário 

das 13:00h às 16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Ati-

vidade Digital Dirigida é 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-ef1 

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

 Toda quarta-feira, continuaremos a disponibilizar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, 

na aba “Orientação Online”, as programações semanais, fundamentais para a organização 

dos alunos, pois apresentam de maneira simples e organizada, todas as atividades da semana. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 

 
Saudades... Com carinho... Seus Professores  
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Planejamento Semanal de 236/09 a 29/09 
 
Obs. Entrega do material do 3º bimestre dia 24/09, das 9h às 12h30. 
 

QUARTA-FEIRA – 23/09 

 PORTUGUÊS: página 240. 

 MATEMÁTICA: páginas 98 e 99. 

HISTÓRIA: Hora de compartilhar algumas atividades realizadas durante esse bimestre. 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/8W4V56SqO0I com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música – Páginas 19 e 20 

A Flauta de Pan  

Mitologia grega: A lenda de Pan 

Questionário – página 20: Converse com seus pais ou com seus avós e peça para responderem às perguntas do questionário. 

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=RhVXvHKMRP4 com as orientações da teacher Mariana. 

Vídeos interativos com o objetivo de expandir o vocabulário: The town mouse and the country mouse; Three little pigs.    

 
 
 

QUINTA-FEIRA – 24/09 

MATEMÁTICA: atividades no caderno envolvendo o conteúdo trabalhado neste bimestre. 

Se você não acompanha nossa ADD, acesse o link:  clique aqui e realize as atividades no seu caderno. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Ritmo, coordenação motora e percepção espacial. 

Material: Fita adesiva ou cabo de vassoura 

Atividade: MÚSICA ESCRAVOS DE JÓ, NO QUADRADO. Acesse o link e divirta-se: https://www.youtube.com/watch?v=aeF09zcJpuI.  

Música: https://www.youtube.com/watch?v=kDB1zdGzdKo. Nos vemos nas ADDs.    

  
 

 

SEXTA-FEIRA – 25/09 

PORTUGUÊS: atividades no caderno envolvendo o conteúdo trabalhado neste bimestre.  

Se você não acompanha nossa ADD, acesse o link: clique aqui e realize as atividades no seu caderno. 

MATEMÁTICA: atividades no caderno envolvendo o conteúdo trabalhado neste bimestre.  

Se você não acompanha nossa ADD, acesse o link:   clique aqui e realize as atividades no seu caderno. 

ARTE: Acessar o link https://youtu.be/7ZTIukiVizA  com as orientações da professora Adriana. 

Apostila: págs. 39 e 41 

Vídeo sobre Arte Africana representada pela artista: https://youtu.be/veZMuT778YI 
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SEGUNDA-FEIRA – 28/09 

HISTÓRIA: Acessar o portal no módulo 04 – A formação do Brasil - outros povos e culturas. Atividade inicial - Suas primeiras ideias - 

Antigos reinos e impérios africanos - Os europeus e o comércio na África - A escravidão. (Prof.ª Ana Paula) e acompanhar nas páginas 

5 a 10 da apostila.  Ou utilize o link: clique aqui 

CIÊNCIAS: páginas 5 e 6. 

Lição de casa: História: página 6. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON): Se você participa das ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, 

bastando participar e aprender muito com o professor e os amigos. Caso contrário, acesse o link 

https://www.youtube.com/watch?v=BBXlpdnQ5oY&t=28s  com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: ATIVIDADES DO TOP 3:  

1 – Derrubando ou Torre de Dominó 

2 – Corrida de Obstáculos (Futebol, Bike, Parkour, etc) 

3 – Abaixa-Abaixa e Aumenta-Aumenta 

 

DESAFIO DA SEMANA: Desafio do Vira-Copo 

 
 
Nos vemos na próxima semana! 

 
 

TERÇA-FEIRA – 29/09 

MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 14 – Números e mais números. Suas experiências - Situação-problema - Hora do jogo. 

(Prof.ª Vanessa) e acompanhar nas páginas 89 a 94 da apostila.  Ou utilize o link: clique aqui 

GEOGRAFIA: páginas 65 e 66. 

Lição de casa: Geografia: página 66 (desenho). 

INFORMÁTICA: Caso você tenha faltado na minha ADD desta semana ou ainda tenha ficado com alguma dúvida, acesse o link 

https://youtu.be/4uj_gHXgMHg com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não há 

necessidade de assistir ao meu vídeo com as orientações. 

 

Programação: Nessa semana, vamos comemorar a chegada da PRIMAVERA com várias atividades super legais envolvendo multipli-

cação, programação e raciocínio lógico! 

 MULTIPLICAÇÃO DA PRIMAVERA 

 QUEBRA-CABEÇAS (RACHA CUCA) - PRIMAVERA 

 HORA DO CÓDIGO – LAÇOS ANINHADOS (ABELHA, FLORES, MEL) 

_________________________________________ 
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 ATIVANDO O ADOBE FLASH PLAYER PARA ABRIR OS JOGOS 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR 
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https://studio.code.org/s/coursed-2020/stage/10/puzzle/1?redirect_warning=true
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