
 

 

Inf.: 0424/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 05 de Agosto de 2020. 
 

  

 #fiqueemcasa 
 

4° ano B – Ensino Fundamental 

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 Dirigida (ADD), sempre ao vivo, no horário das 13:00h às 
16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Atividade Digital 
Dirigida 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-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 05/08 a 11/08  
 

QUARTA-FEIRA – 05/08 

Acessar o link https://youtu.be/HYTX5__hwYE com as orientações da professora Camila.   

HISTÓRIA: Acessar o portal no módulo 03 - A formação do Brasil, assistir o 2º vídeo: Ampliação dos saberes e diálogo com o texto: 

modo de vida indígena. (Prof.ª Evlin) e acompanhar nas páginas 10 a 14 da apostila. Ou utilize o link clique aqui 

PORTUGUÊS: Lição de casa: Fazer o desenho da página 139. 

INGLÊS: Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=LdfEE4j8LOw com as orientações da teacher Mariana. 

Apostila 3 – First Lesson – Remember friend´s birthdays 

Páginas: 6 e 7 – There is; There are 

Vídeo do Portal: True friends remember friends’ birthdays (III) 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fa0ab928-eeea-47f9-804f-

c0c30404efe8&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_III_4Ano_AD 

MÚSICA: Acessar o link  https://youtu.be/-0Gbczu9n0c com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música – páginas 3, 4 e 5 

A música pelo mundo 

Música no dia a dia, presente em toda parte. 

A importância da música na TV, comerciais e no cinema. 

Estilos musicais 

Atividade da Apostila - páginas 4 e 5  
 

QUINTA-FEIRA – 06/08 

PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 05 - Tantas lendas..., assistir o 6º vídeo: Exploração e descoberta - Hora do texto: A lenda do 

guaraná. (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas páginas 140 e 141 da apostila. Ou utilize o link clique aqui 

CIÊNCIAS: Acessar o portal no módulo 03 - O ar na manutenção da vida no Planeta Terra, assistir o 4º vídeo: Diálogo com o texto - Hora 

de investigar - resistência do ar - O que alimenta o fogo? Combustão. (Prof.ª Eliete) e acompanhar nas páginas 129 a 137 da apostila. 

Ou utilize o link clique aqui 

Lição de casa: Fazer as páginas 129 e 130, exercício 3. 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=uspmiitbLUE com as orientações da professora Vivian. 

Objetivos: Noção e controle de mira, direção, força e distância. 

Material: Tampinhas plásticas; caixa de ovos e copo plástico. 

Atividades: Acerte o alvo.  
  

SEXTA-FEIRA – 07/08 
 

MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 10 - Matemática no dia a dia, assistir o 2º vídeo: Hora do diálogo (metro quadrado) - Situa-

ção-problema. (Prof.ª Vanessa) e realizar hoje a página 8. Ou utilize o link clique aqui 

PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 05 - Tantas lendas..., assistir o 7º vídeo: A lenda do guaraná - Diálogo com o texto. (Prof.ª 

Bruna) e acompanhar nas páginas 142 a 144 da apostila. Ou utilize o link clique aqui 

Lição de casa: 

PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 05 - Tantas lendas..., assistir o 2º vídeo: Almanaque (I). (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas 

páginas 163 a 170 da apostila. Ou utilize o link clique aqui 

Para a confecção do almanaque vocês utilizarão as fichas do encarte.  

ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/s05gL7XEJJM com as orientações da professora Adriana. 

Vamos conhecer o quadro do quarto do artista Van Gogh e em seguida vamos montar uma colagem com figuras 3D (cama, mesa, escri-

vaninha, TV....) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/HYTX5__hwYE
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8fc2e3a1-8a4f-4799-91e2-707a1eb3f4cb&instituto=objetivo&referencia=200505_EvlinGomes_Historia_II_4Ano_AD
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https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fa0ab928-eeea-47f9-804f-c0c30404efe8&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_III_4Ano_AD
https://youtu.be/-0Gbczu9n0c
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7d5cba9c-1017-4bc5-8222-4e5d5d3eff37&instituto=objetivo&referencia=200716_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VI_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2e297a76-c08f-4717-990b-9b53cb88772c&instituto=objetivo&referencia=200629_ElieteGeraldo_Ciencias_I_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=uspmiitbLUE
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=13e3cdff-7fe3-434c-804d-d06b959e4f12&instituto=objetivo&referencia=200525_VanessaMartin_Matematica_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6d32c4d4-56ce-4d5a-93b4-c6ab34908639&instituto=objetivo&referencia=200716_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VII_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7a731324-3b31-4d02-8367-086c1c2c4377&instituto=objetivo&referencia=200716_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_II_4Ano_AD
https://youtu.be/s05gL7XEJJM


 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 10/08 

MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 10 - Matemática no dia a dia, assistir o 2º vídeo: Hora do diálogo (metro quadrado) - Situa-

ção-problema. (Prof.ª Vanessa) e realizar hoje as páginas 9 e 10. Ou utilize o link clique aqui 

GEOGRAFIA: Acessar o portal no módulo 03 - Recursos Naturais, assistir o 2º vídeo: Os recursos naturais e suas utilidades - Exercí-

cios. (Prof.ª Elisabete) e acompanhar nas páginas 84 a 86 da apostila. Ou utilize o link clique aqui 

Lição de casa: páginas 118 e 119. 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Se você participa das ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, bastando participar normalmente 

e aprender muito com o professor e seus amigos. Caso contrário, acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=1E4Si0t7pA0 com 

as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: PROPOSTA DA SEMANA: EU AMO ESPORTES! – PARTE 3 

Dando continuidade a nosso projeto, é hora de conhecer os benefí-

cios e valores do esporte.  

Diversas pesquisas apontam os benefícios que a prática esportiva 

pode nos trazer: saúde, bom humor, melhora na concentração, espíri-

to de equipe, respeito, confiança, entre outros. Mas muito além das pesquisas, ao 

participar deste tipo de atividade podemos sentir NA PELE o quanto praticar atividades 

físicas, jogos, brincadeiras e esportes pode nos fazer bem.  

SAÚDE: Assim como uma máquina, nosso corpo precisa estar trabalhando (em movi-

mento) para poder funcionar bem ou então “enferruja”. 

Fazer exercícios faz bem ao coração, pulmão, ossos, cérebro, músculos e evita o ga-

nho de peso, que pode nos trazer muitas doenças, além de nos deixar em boas condições de enfrentar desafios de nosso dia a dia.  

VALORES DO ESPORTE: Durante a sua prática, o indivíduo é exposto a uma variedade de desafios a enfrentar, desenvolvendo para 

isso valores como: Esforço, Superação, Cooperação, saber lidar com vitórias e derrotas, entre muitas outras.  

A partir destas informações sua tarefa será responder às seguintes perguntas: 

1) Quais sentimentos você já sentiu ao praticar esportes, participar de um jogo ou brincadeira? 

2) Todos eles foram bons? 

Lembrando que sentimentos bons e ruins fazem parte dessa prática e, mesmo os ruins, são muito importantes e capazes de nos ensi-

nar e fazer melhorar. Converse sobre isso com algum adulto de sua casa.  

Na próxima semana teremos muitos mais para aprender e brincar. Até lá!  

 

TERÇA-FEIRA – 11/08 

MATEMÁTICA: Exploração e descoberta, realizar as atividades das páginas 11 a 13 da apostila. Utilizaremos a página 109 para cola-

gem na página 13 – “Projeto Casa”. Quem não participar da aula ao vivo deve acessar o link clique aqui 

Lição de casa: página 77. 

HISTÓRIA: Acessar o portal no módulo 03 - A formação do Brasil, assistir o 3º vídeo: Hora do texto: Os portugueses e as viagens marí-

timas. (Prof.ª Evlin) e acompanhar nas páginas 15 a 17 da apostila. Ou utilize o link clique aqui 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/DjV5VLpG15E com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos treinar a digitação no teclado com uma super corrida? E depois treinar a digitação de palavras 

com um ditado diferente? Por último, vamos programar!!! 

 DESERT TYPING RACING 

 FÓRMULA DITADO 

 PROGRAMAÇÃO SIMPLES 

_________________________________________ 

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) 

 

 

 
 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=13e3cdff-7fe3-434c-804d-d06b959e4f12&instituto=objetivo&referencia=200525_VanessaMartin_Matematica_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=41eea08f-a9f6-4275-be0a-9b422c18392a&instituto=objetivo&referencia=200505_ElizabeteNascimento_Geografia_II_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=1E4Si0t7pA0
https://drive.google.com/file/d/1Jz0Fc1Y_H-cYxibhLm2YBU5d53SYlwG2/view?usp=sharing
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8476aac7-30d0-4825-a94d-f4f2c1f27dd6&instituto=objetivo&referencia=200505_EvlinGomes_Historia_III_4Ano_AD
https://youtu.be/DjV5VLpG15E
https://www.freetypinggame.net/play14.asp
https://www.educacaodinamica.com.br/ed/views/game_educativo.php?id=20&jogo=F%C3%B3rmula%20Ditado
https://www.cokitos.pt/programacao-para-criancas/play/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw

