
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 19 de março de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 22/03 a 26/03 

 
 
 

#fiqueemcasa 

 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

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

presencialmente 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 2: A língua na comunicação. 

 Assistir à videoaula da professora Andréa Castelaci Martins: “A língua”: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c1363791-af7b-43e6-89fd-
62130f035863&instituto=objetivo&referencia=200121_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_VIII_6Ano_A
D 

 Realizar as atividades das páginas 58 a 60. Tópicos que serão estudados: O idioma na comunicação e 
criação de palavras cruzadas.  

 Assistir à videoaula da professora Andréa Castelaci Martins: “Palavras (I)”:  
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=488ec282-22b7-44c9-bb82-
d31c685d2d07&instituto=objetivo&referencia=200127_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_I_6Ano_AD 

 Realizar a leitura e as atividades das páginas 61 a 63. Interpretação de texto. 

 Como reforço do conteúdo realizar a tarefa 14. 
Bons estudos! 

 

Geografia: 
 

 Caderno 1: Módulo 2: O nosso lugar no Universo 

 Assistir as vídeo aulas: 

 2.1 O Universo em movimento. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria:  
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=49d6501e-4621-4327-81f8-
4b2858b88739&instituto=objetivo&referencia=200115_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_6Ano_AD 

 2.2 Os movimentos da Lua. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria:  
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b33d245e-8c38-4272-a367-
9924f495a5e6&instituto=objetivo&referencia=200115_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_6Ano_AD 

 3. Os eclipses. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c12f5e65-ac9e-4e41-80b8-
ef8a2e5d737c&instituto=objetivo&referencia=200115_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_6Ano_ADhtt
ps://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c12f5e65-ac9e-4e41-80b8-
ef8a2e5d737c&instituto=objetivo&referencia=200115_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_6Ano_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 34 a 40 e 
Concluir a Tarefa#8 (página 39). 

 

 Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas! 
     2021 está demais e março é o mês dos marcianos!!! 

Boa semana, ser humano! 
 

Informática: 
 

 Atualidades da semana.  

 Preparar o PP e enviar por e-mail até o dia  25/03. (Conteúdo - texto) 

 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  
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História: 
 

 Aula 1: Módulo 3 - A história científica da origem da humanidade. 

 → Páginas 34 a 37.  

 → Iremos analisar os diferentes tipos de hominídeos. 

 → 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  

 Realizem a Tarefa 7 (página 61)  
 

 AULA 2: Módulo 3 - A história científica da origem da humanidade. 

 → páginas 38 a 41.  

 → Vamos explorar as características dos homo sapiens e homo sapiens sapiens.    

 → Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=62aa72c6-fa53-4d6b-
9820-
a3222f5919d9&instituto=objetivo&referencia=190411_FernandoEvangelista_Historia_V_6Ano_AD 

  
 

Matemática: 
 

 Subtração de números naturais: 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana. Parte III clique aqui. 

 Fazer as páginas 29 até 31. 

 Tc 4 

 Assistir ao vídeo da professora Rosana. Parte I clique aqui 

 Stop da tabuada. 

 Páginas 32 e 33. 

 Laboratório: páginas 33 até 35. 

 Revisão página 64 e 65. 
 

Arte: 
 

 Módulo 2: Apostila página 14  

 Processos criativos  

 Leitura do texto e responder a questão  

 Assistir o vídeo ART6F101  
https://tvweb3.unip.br/player/transmissao?instituto=objetivo&id=161121_joseminerini_i_arte_6ano# 

 Para enriquecer o assunto assistir os vídeos sobre o clássico "Lago dos cisnes" 
https://youtu.be/Xd2nTXsivHs 
https://youtu.be/qgZVDTheSyQ 

 Usando criatividade faça uma representação sobre o tema da história "O lago dos cisnes" pode ser 
desenho, pintura, colagem, dança, mimica ou dramatização  

 

Ciências: 
 

 Dando sequência a Apostila de Ciências do 1º Bimestre 

 Módulo 3: página 39 a 42. 

 Atividades das páginas 39, 40 e TC 06 

 No tópico 3.4 - As teias alimentares, atividade da página 42 e a TC 07. 
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 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 os vídeos: 

 Cadeias alimentares 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c3afe28d-3966-4577-bab9-
d634e2b45606&instituto=objetivo&referencia=200116_LuanaBarros_Ciencias_III_6Ano_AD 

 Teias alimentares 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=59ee7f8d-de29-4efc-802b-
192917a3dd80&instituto=objetivo&referencia=200116_LuanaBarros_Ciencias_IV_6Ano_AD 

 
                                                                   Beijos carinhos da Prô Fabi. Bons Estudos! 
 
 

Inglês: 
 

 Na apostila 1: Módulo 3 - páginas 25 a 26 

 Texto: Leitura e Interpretação 

 Gramática: verb to be  

 Personal Pronoun  

 Resolver os exercícios propostos 

 Fazer Homework 9 
 
No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disciplina Inglês, 
acesse Módulo 3 – The weather is bright! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos primeiros quadros. Depois 
acesse Módulo 3 – The weather is bright! E ao final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. Portal 
Tv Web (unip.br) 
 
 

Educação Física: 
 

 Continue a desenvolver os exercícios disponibilizados no APP. 
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