
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 20 de agosto de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 23/08 a 27/08 

 
 
 

 
 

 #fiqueemcasa 

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

verno do estado de São Paulo com o revezamento necessário. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo Zoom e deverão ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas 

EAD caso sejam impossibilitados de participar ou se porventura surgirem dúvidas. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2 

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

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 necessida-

des! 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

Português: 

Olá queridos alunos!  

Apostila do 3º bimestre. 

Módulo 5 - Influências indígena e portuguesa. 

Para as aulas: Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “O ponto de vista dos indígenas (II)”: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=21409a2e-ae61-468a-b9b5-

e603b1a4e1c3&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_V_6Ano_AD 

Aula 1:  Leitura e atividades das páginas 32 e 33. ( Onomatopéias). 

Aula 2: Leitura e atividades das páginas 34 e 35. Tarefa 46 

Aula 3: Leitura e atividades das páginas 36 e 37. (Pronomes). 

Aula 4: Leitura e atividades da páginas  38 e 39. Tarefa 47 

Aula 5: Atualidades e apresentação de tirinhas. 

 
Bons estudos! 

 

Geografia: 

Módulo#5: A história da Terra 

Semana Especial de REVISÃO para a Prova!  

Todo o Módulo#5 e Correção das Tarefas. 

Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 

6. Representando o Relevo. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3882c1e9-2718-44a1-baad-

29e1c451ced2&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_6Ano_AD 

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! E não se esqueça: Agosto é o mês dos Estudantes!!! 

Boa semana, ser humano! 

 
 

Informática: 

Laboratório de Programação TurtleArt.  Programando com blocos. 

Ler a página 7. Atividade da página 7- número 1. (Use o exemplo da página 6). 

Anotar o e-mail e a sua senha para usar na próxima aula de informática.  

Dar continuidade no projeto pedagógico. 

Acesso a plataforma: www.objetivo.br   

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

 
AULA 1 

MÓDULO TEMA 

13 

Formação do Império Romano - República e a expansão territorial. 
Páginas: 24 a 26. 
Ao longo dessa aula iremos entender sobre a expansão do território ro-
mano e suas consequências. 

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1f5a4627-a3b7-
4b98-860b-
459f332188fd&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_III_6Ano_AD  

 

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

13 

Formação do Império Romano - República e a expansão territorial 
Páginas: 27 a 32. 
Ao longo dessa aula iremos entender sobre o fortalecimento do exérci-
to romano e os conflitos resultantes que formam os Triunviratos. 

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1f5a4627-a3b7-
4b98-860b-
459f332188fd&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_III_6Ano_AD  

Queridos alunos e alunas, realizem a TC 23. 

 

Matemática: 

1ª aula- continuação porcentagens 

Páginas 27 até 29. Tc 38. 

2ª aula- Revisão página 30 até 37, correção. 

3ª aula- Aplicação de números decimais- assistir ao vídeo da professora Luciana.  Clique aqui até 11 

min. páginas 38 até 40. 

4ª aula- Correção dos exercícios 

5ª aula- Revisão AV1 
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Arte: 

Aula 1- apostila pág. 5 

Aula 2- apostila pág. 6,7, 8 e 9.  

Assistir vídeo: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d05dbca0-7094-4535-b4a8-

fc9cd5e8824d&instituto=objetivo&referencia=210622_MoniqueFraraccio_Arte_I_6Ano_QRCODE_ZOO

M# 

 
 

Ciências: 

Na Apostila 3 trabalharemos ainda no Módulo 11 – Materiais sintéticos. 

Aula 1: 11.1 - Materiais Sintéticos  

Faça uma breve pesquisa e responda as questões da página 28. 

Aula 2: 11.2 - Classificação dos materiais. 

Aula 3: 11.3 - Plásticos. Pesquisa da página 31. 

Aula 4: Correção das questões e vídeos sobre o tema. 

Toda a parte teórica deverá ser lida atentamente com destaque a principal ideia. 

                                                                  Beijos carinhosos da Prô Fabi. 

                                                                                    Bons Estudos! 

 

Inglês: 

Na apostila 3, Módulo 10  

Aula 1- Grammar: Present Continuous / Interrogative  

exercises with Feelings 

Homework 31 

Aula 2- Exercises with Time 

Homework 32 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-

plina Inglês, acesse Módulo 10 – A geo trip ! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos primeiros qua-

dros. Depois acesse Módulo 10 – A geo trip!  E ao final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. 

Márcia. 

 

Educação Física: 

Futebol Americano. Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 
 

 
Atenciosamente, 
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