
 

 

Inf.: 0625/20 
 
 

Bragança Paulista, 07 de outubro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 07/10 a 13/10 

 

 #fique-
emcasa 

 

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. 

Iniciamos nossa Atividade Digital Direcionada (ADD), sempre ao vivo, no horário das 08:00h 

às 12:00h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Atividade Digital 

Direcional será 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-ef2 

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Tânia (9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
 

Português: 

 

 Olá querido aluno!  

 Apostila do 4º bimestre. 

 Módulo 7- A língua nos locais públicos. 

 Atividade de criação: Uma mensagem no muro. 

 Planejamento nas páginas 11 e 12.  

 Essa produção deverá ser realizada no final da apostila (Anexo 3). 

 Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “Diálogo entre textos” 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9506f9f2-99d0-4a1c-ad41-
c3ce5ef49f29&instituto=objetivo&referencia=Di%C3%A1logo%20entre%20textos 

 Realizar a leitura e as atividades das páginas 13 a 17. 

 Como complemento dos estudos você deverá realizar as tarefas 60 e 61. 

Bons estudos! 

 

Geografia: 

 

 Caderno#4: Módulo#7: A Hidrosfera 

 Assistir as vídeoaulas: 

 7.3. Águas Continentais. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f151106_anacampolongo_geografia_iii_6ano_ad.ism%2fmanifest 

 7.2. As águas virtuais. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 

 https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f151106_anacampolongo_geografia_iv_6ano_ad.ism%2fmanifest 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 11 a 
20. Concluindo as Tarefas#28 a #30.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

 

 Módulo 10: Memória 

 Ler as páginas 15 e 16. 

 Atividade da página 16.  

 Enviar os exercícios e as atualidades para o e-mail abaixo: 

 E-mail de contato da classe: objetivoinfo.6anos@gmail.com  

Acesso a plataforma: www.objetivo.br   

 

História: 

 Caderno 4 

 Módulo 16 - Feudalismo: A servidão -  o contrato feudo- vassálico - continuação 

 1 vídeo -  Professor Fernando 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 

 TC 31 e 32 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista 

  Aula: Feudalismo: Servidão – O contrato feudo-vassálico 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c1bd6d7b-adad-4118-ad50-
acd734e88b86&instituto=objetivo&referencia=Feudalismo:%20Servid%C3%A3o%20-
%20O%20contrato%20feudo-vass%C3%A1lico 

 

Matemática: 

 

 Revisão: Módulo 12. 

 Página 14. 

 Tc 44. 

 Módulo 13 - Probabilidade. 

 A explicação será feita nas nossas aulas ADD. 

 Fazer as páginas 15 até 17. 

 Fazer as páginas 21 e 22. 

 

Arte: 

 

 Apostila página 20 e 21.  

 Vamos ler o texto da página 20 e assistir ao vídeo 

 Sobre a dançarina Loie Fuller https://youtu.be/Hyz8tunMvus 

 Em seguida ler o texto da página 21 sobre Art Nouveau e assistam ao vídeo sobre esse estilo 
de Arte - https://youtu.be/T6VqFMf5lMI 
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Ciências: 

 

 Dando sequência a Apostila 4 no Módulo 14 – Matéria e energia, transformações quími-
cas; ainda no tópico 14.3 – Tratarmos dos subtítulos Oxidação, Corrosão e Ferrugem; Fotos-
síntese e Respiração.  

 Vocês deverão ler e grifar a principal ideia do texto, responder as questões que surgirem ao 
longo do Módulo, a TC 23 e poderão realizar em casa o Laboratório 17 que trata sobre trans-
formações químicas. 

 Não se esqueçam de acompanhar o conteúdo pelo site do colégio www.objetivo.com.br, as-
sistir ao vídeo da Professora Maria Lúcia.  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=16a26855-d103-49db-878d-
a1bc56562968&instituto=objetivo&referencia=Transforma%C3%A7%C3%B5es%20qu%C3%
ADmicas no final da página, fotografar e postar as fotos do Laboratório em rede social mar-
cando a Prô para que eu possa visualizar e compartilhar. 

 

Inglês: 

 

 Na apostila 4, módulo 13, páginas 5 e 6 

 Grammar: Some, any 

 Countable, Uncountable 

 Vocabulary: quantity, containers 

 Homework 38 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 13 – Eat well! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos seis primeiros quadros. 
Depois acesse Módulo 13 – Eat well! Faça os exercícios propostos. E no final do módulo assista a 
vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 

Educação Física: 

 

 Desenvolveremos atividades recreativas referentes à semana da criança. 
 
 

Atenciosamente. 
 

A Coordenação. 
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