
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 11 de Junho de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 4º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 14 a 18/06 

  #fiqueemcasa 
 

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

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

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso 

de todos. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1                                                                                                 

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!  

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, fami-

liares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas remotas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

  
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
http://www.objetivo.br/


 

 

 
 
 

As revisões para as avaliações de Ciências, Português e Matemática estão no APP. 

 

SEGUNDA-FEIRA – 14/06 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

ED. FÍSICA: Dentro do Projeto Pedagógico desse 2º Bimestre trataremos do 

elemento FOGO! E por falar em fogo... a disciplina de Educação Física entrará 

no Projeto Pedagógico explicando como funciona a relação entre o ganho e a 

parda de calorias, ao tratar do valor energético dos alimentos e da perda de 

calorias através dos exercícios físicos.É o Projeto QUEIMANDO CALORIAS!!!  

Quando falamos que um alimento é muito calórico significa dizer que ele libera 

uma grande quantidade de energia quando “queimado” para fornecer energia 

para as nossas funções corporais. Para mantermos boa saúde devemos 

propiciar a perda dessas calorias acumuladas no organismo através da prática 

de exercícios! 

Na aula de hoje faremos uma dinâmica para entender melhor essa relação e também seremos 

apresentados a um grande DESAFIO, através do aplicativo PACER. Acesse o QR CODE ao lado e entre 

para o grupo dos alunos do 4º ano do Colégio Objetivo Bragança. Vai ser demais!!! 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

CIÊNCIAS: páginas 61 até 63. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 12’13 até 16’31. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ARTE: Pintura da tela com colagem de palitos de fósforo formando um coração.  

Projeto pedagógico 2°bimestre. 

Atividade adaptada para os alunos que não estão em aula presencial: Assistir os vídeos sobre o grande artis-
ta brasileiro Militão dos Santos. Conhecer suas obras e sua história: 

 https://youtu.be/mPyyvub-GfU 

 https://youtu.be/Tct5HO9nIGc 
Em seguida fazer um desenho e colagem seguindo as orientações do vídeo: 

 https://youtu.be/efRJ8xrtT8A 
Capriche no colorido e nos detalhes !!! 
 

Lição de casa: Português - páginas 120, 121, 128 e 129. 

Ciências - página 81- Represente através de uma mensagem e um desenho uma forma prática de economi-

zar água. Não recortar e não tirar a folha da apostila.  

AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA – 18H30 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0f17315f-4fe9-49a5-a207-8bc74239de4c&instituto=objetivo&referencia=200402_ElieteGeraldo_Ciencias_V_4Ano_AD
https://youtu.be/mPyyvub-GfU
https://youtu.be/Tct5HO9nIGc
https://youtu.be/efRJ8xrtT8A


 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 15/06  
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Páginas 141 e 142. Clique aqui e assista ao vídeo até 5’35. 

*Colagem no caderno das moedas e cédulas em circulação. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: páginas 100 até 103. Clique aqui e assista ao vídeo até 8’40. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 31 a 37 

Unidade 2 – Dinâmica – Variação de Intensidade 

EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: Dinâmica  (com o Prof. Renato) 

Sinais de Dinâmica – Acessar o link: Continuação dinâmica 

Exercícios de fixação - Acessar o link: Exercícios 

 
 
 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

CIÊNCIAS: página 64. Conversa com a turma e elaboração de um texto coletivo.  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Contação de história feita pela Prô. 

Lição de casa: Inglês - Estudar para a prova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7b072b02-abfe-444e-abda-91404b90b7c7&instituto=objetivo&referencia=200413_VanessaMartin_Matematica_III_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1f19d68c-d04b-4a2f-a699-6e1975508b3a&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IV_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=64ae4fa4-a008-478f-9038-11ddd670dde5&instituto=objetivo&referencia=210330_RenatoCardoso_Musica_VI_4Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b31ac419-3439-45b6-9d8d-5b530db4ab3a&instituto=objetivo&referencia=210330_RenatoCardoso_Musica_VII_4Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4dd886c2-4b36-459a-9121-0e011e4f82cf&instituto=objetivo&referencia=210330_RenatoCardoso_Musica_VIII_4Ano_AD_ZOOM


 

 

 
 
 

QUARTA-FEIRA - 16/06 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Colagem do Baralho de fração no caderno.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Páginas 144 até 146. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 6’37 até o final. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

ED. FÍSICA:  Através da atividade de hoje iremos ganhar muitos passos em 

nosso desafio, através de um JOGO DA VELHA GIGANTE! Não perca nossa 

aula e caso esteja em casa, chame alguém para fazer esse exercício com você. 

Será uma grande oportunidade de aliar uma atividade divertida e saudável. 

Aproveite!!! Aproveite para marcar a distância que você irá percorrer e depois, 

faça a conversão dos metros percorridos em passos, utilizando o link abaixo. 

CONVERTER METRO EM PASSOS: https://www.blitzresults.com/pt-br/passos/ 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Apostila 2 – Review 3. Páginas 32 a 34 (Os alunos farão com o auxílio da professora) 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: Review 3-4 (2nd Bimester) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a6d7e733-9720-4c85-88cb-

261f75f133ef&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

Lição de casa: Português - páginas 130 até 133. Matemática- páginas 163 até 166. 

 

AVALIAÇÃO DE INGLÊS – 18H30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7b072b02-abfe-444e-abda-91404b90b7c7&instituto=objetivo&referencia=200413_VanessaMartin_Matematica_III_4Ano_AD
https://www.blitzresults.com/pt-br/passos/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a6d7e733-9720-4c85-88cb-261f75f133ef&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a6d7e733-9720-4c85-88cb-261f75f133ef&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD


 

 

 

 

QUINTA-FEIRA - 17/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Página 104. Realizaremos um incrível Bingo Ortográfico. Não perca!!!  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula.  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: páginas 147 e 148. Clique aqui para assistir ao vídeo até 13’22. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS:  Páginas 32 a 34 - Correção 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Review 3-4 (2nd Bimester) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a6d7e733-9720-4c85-88cb-

261f75f133ef&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD 

 

Obs.: Para os alunos que não estão presenciais, o jogo da memória que será usado no PROJETO PEDA-

GÓGICO está disponível  para ser retirado na secretaria da escola. 

 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 3ª aula. 

Lição de casa: Ciências - Realizar a revisão com o título “REVISÃO CIÊNCIAS - AV2 - 2º BIMESTRE” com 

capricho e atenção e colar no caderno. Você já recebeu a revisão impressa, caso precise, ela encontra-se no 

APP. História - páginas 193 até 195. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5b71529c-5008-4fca-9e82-02dd421d2b92&instituto=objetivo&referencia=200413_VanessaMartin_Matematica_IV_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a6d7e733-9720-4c85-88cb-261f75f133ef&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a6d7e733-9720-4c85-88cb-261f75f133ef&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA - 18/06 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Páginas 149 até 153. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 13’22 até o final. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula.  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, teremos desafios envolvendo Língua Portuguesa e 

Informática, além de continuarmos com as atividades envolvendo o nosso projeto pedagógico “Fogo – Pe-

quenos cientistas”! Não faltem na aula de hoje!!! 

 

 JOGO DOS ADJETIVOS – CAÇA-PALAVRAS 

 JOGO DOS BALÕES – ADJETIVOS E SUBSTANTIVOS 

 Durante a aula, organizaremos nosso álbum digital, trabalho do nosso Projeto Pedagógico. 

 GERADOR DE QR CODES 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário):  

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA  

 COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

Continuação da 2ª aula.  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Realizar a atividade no caderno. Calcule e faça o desenho da fração: 

a) 
2 

4
  de 60 =                      b) 

2

5
 de 35 =                      c) 

3

8
 de 40 = 

Lição de casa: Português - páginas 134 e 135. Matemática- páginas 167 até 170. 

No caderno: Calcule e faça o desenho da fração: 

a)
1

5
 de 85 =  b) 

5

8
  de 160 =   c)

3

4
 de 124 =  d)

2

3
 de 96 = 

 

AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS – 18H30 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5b71529c-5008-4fca-9e82-02dd421d2b92&instituto=objetivo&referencia=200413_VanessaMartin_Matematica_IV_4Ano_AD
https://wordwall.net/pt/resource/16183048/jogo-dos-adjetivos
https://wordwall.net/pt/resource/3184392/jogo-dos-bal%C3%B5es-adjetivos-e-substantivos
https://qr.ioi.tw/pt/
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y

