
 

 

 

 

 

 
Bragança Paulista, 19 de março de 2021. 

 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 4º Ano B 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 fisicamente.  

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

  Link para acesso às aulas: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1  (Senha: 40346666) 

para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, as mesmas deverão ser acom-

panhadas pela programação semanal abaixo. 

 

 - Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, famili-

ares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento presen-

cial.  

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA   

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

ED. FÍSICA:   

Salve! 

Nossas aulas de capoeira estão demais e hoje iremos trabalhar mais alguns 

movimentos! 

Então reserve um espacinho em sua casa para gingar e aprender em forma 

de brincadeira.  

Na aula de hoje serão explorados movimentos de capoeira utilizando jogos cognitivos e brincadeiras tradicio-

nais da cultura brasileira. 

Não perca!  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) – MATEMÁTICA - conclusão das páginas 15 até 21 e organização das atividades 

do caderno (agrupamento). 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) - Continuação da 2ª aula. 

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ARTE:  Trabalhando ainda o famoso pintor Pablo Picasso, assista os vídeos sobre Picasso e suas 

obras: https://youtu.be/vt9tIr7fk3I            https://youtu.be/uquGfpxyqKQ 

Atividade prática: desenhar um rosto em tamanho grande em sulfite depois recortar pela metade em sentido 

vertical. Após recortar, cole na página 14 a metade do rosto e complete com detalhes e características criati-

vas formando a outra metade do rosto. 

Esta era a ideia principal das obras do artista. 

Lição de casa: Português - páginas 223, 224 e 225.  

  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vt9tIr7fk3I
https://youtu.be/uquGfpxyqKQ


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA   
 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) - GEOGRAFIA - páginas 85 até 88. Clique aqui e assista ao vídeo até 9’18. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) – GEOGRAFIA - página 89. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 9’18 até o 

final. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MÚSICA:  Apostila de Música – Páginas 14 e 15 

              Voz – Ópera e Teatro Musical 

              EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: Aula de Música  (com o Prof. Renato) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) – MATEMÁTICA - Organização do caderno com a lição de casa. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA:  Contação de história com a Prô. 

Lição de casa: Geografia - páginas 89 (questão 2) e 90. Acessar o link com o exemplo do desenho da pági-

na 89. https://www.dropbox.com/s/of00ls5gnyaf6bx/Desenho%20p%C3%A1gina%2089.docx?dl=0 

    Matemática- atividades no caderno. Divida a folha em oito partes, arme cada subtração em uma parte e 

resolva com atenção. 

a) 512 - 281=                                                                e) 400 - 273= 

b) 403 - 182=                                                                f) 129 - 108= 

c) 900 - 554=                                                                g) 536 - 298=                                                        

d) 235 - 134=                                                                h) 205 - 94= 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c1a2a4c4-92de-4395-9f6b-6fe886baa5fa&instituto=objetivo&referencia=201114_ClaudiaSantos_Geografia_VI_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c1a2a4c4-92de-4395-9f6b-6fe886baa5fa&instituto=objetivo&referencia=201114_ClaudiaSantos_Geografia_VI_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c11fd701-e5a1-420b-a8d2-4213982fc242&instituto=objetivo&referencia=210113_RenatoCardoso_Musica_V_4Ano_AD%20
https://www.dropbox.com/s/of00ls5gnyaf6bx/Desenho%20p%C3%A1gina%2089.docx?dl=0


 

 

 

 

QUARTA-FEIRA   

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) – MATEMÁTICA - páginas 33 até 35. Clique aqui e assista ao vídeo até 6’02. 

 

 2ª aula: (13:45h - 14:30h) - HISTÓRIA - páginas 35 até 37. 

 

 3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

ED. FÍSICA:   

 

 Hoje é dia de DESAFIO! 

Na aula de hoje iremos propor desafios motores com os movimentos da capoeira. Será 

que você conseguirá cumprir cada um deles?  

Então esteja preparado, com roupa e espaço adequado e borá jogar! Até lá!  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS:  Apostila 1 – Review 3 - Páginas 30 e 31 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Review 3 – 4 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fe2b013d-fdfd-498f-9e65-

dcf653ac42d2&instituto=objetivo&referencia=200605_MagaliOliveira_Ingles_4Ano_AD  

  Correção da Review 3 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fe2b013d-fdfd-498f-9e65-

dcf653ac42d2&instituto=objetivo&referencia=200605_MagaliOliveira_Ingles_4Ano_AD 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) – Continuação da 2ª aula. 

Lição de casa: História - página 37 (Pesquisa). Agora, é a sua vez! 

Português - páginas 228 e 229. 

 

 

  

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=efbdbdbe-5a20-4f11-b5c1-4d8ef9d40130&instituto=objetivo&referencia=201215_VanessaMartin_Matematica_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fe2b013d-fdfd-498f-9e65-dcf653ac42d2&instituto=objetivo&referencia=200605_MagaliOliveira_Ingles_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fe2b013d-fdfd-498f-9e65-dcf653ac42d2&instituto=objetivo&referencia=200605_MagaliOliveira_Ingles_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fe2b013d-fdfd-498f-9e65-dcf653ac42d2&instituto=objetivo&referencia=200605_MagaliOliveira_Ingles_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fe2b013d-fdfd-498f-9e65-dcf653ac42d2&instituto=objetivo&referencia=200605_MagaliOliveira_Ingles_4Ano_AD


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA   

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) - PORTUGUÊS - páginas 170 até 173. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) - Continuação da 1ª aula e página 175. 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) - CIÊNCIAS - páginas 131 até 134. Clique aqui e assista ao vídeo até 4’42 

 

 INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS:  Correção da Review 3 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fe2b013d-fdfd-498f-9e65-

dcf653ac42d2&instituto=objetivo&referencia=200605_MagaliOliveira_Ingles_4Ano_AD 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) - Continuação da 3ª aula. 

  

Lição de casa: Português - páginas 174, 175 (desenho), 176 e 177. 

                          Ciências - página 135. 

                          História - Amanhã será a apresentação do trabalho sobre o Sítio arqueológico. Prepare-se! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e7b5ad87-79d2-4491-b618-5fb57e9be33d&instituto=objetivo&referencia=210114_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IV_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a2d53560-be70-4b1d-a069-92f30faf1127&instituto=objetivo&referencia=200416_ElieteGeraldo_Ciencias_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fe2b013d-fdfd-498f-9e65-dcf653ac42d2&instituto=objetivo&referencia=200605_MagaliOliveira_Ingles_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fe2b013d-fdfd-498f-9e65-dcf653ac42d2&instituto=objetivo&referencia=200605_MagaliOliveira_Ingles_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA   
 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) - MATEMÁTICA - Organização do caderno. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) - HISTÓRIA - Apresentação do trabalho: Sítio arqueológico. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

INFORMÁTICA:  Hoje continuaremos os nossos estudos sobre o Projeto Pedagógico “Vamos falar de poe-
sia?”, descobrindo como fazer uma boa pesquisa sobre diversos poetas brasileiros. Também realizaremos 
atividades sobre o Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março! Não percam essa aula!!! 
 

 DIA MUNDIAL DA ÁGUA – A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA 

 MISSÃO: PLANETA ÁGUA 
 

 Atividade – Projeto Pedagógico: realizaremos pesquisa durante a 
aula sobre poetas brasileiros (escolher 1) – Carlos Drumond de 
Andrade, José Paulo Paes, Cecília Meireles, Mário Quintana, Viní-
cius de Moraes, Cora Coralina, Manuel Bandeira, Clarice Lispector. 

 
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR  

 NOVO VÍDEO! – COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS 

DE INFORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) - MATEMÁTICA - páginas 36 e 37. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 6’02 

até 9’45. 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) - GEOGRAFIA - páginas 91 até 93. Clique aqui para assistir ao vídeo até 5’28. 

  

Lição de casa: Geografia - Utilizar o material cartonado da página 115, fazer a observação dos pontos car-

deais na sua casa e registrar as descobertas na página 94 da apostila. 

Matemática - Atividades no caderno (Situações-problema das fichas roxas). 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=buLwbe5qpZ4
http://www.escolagames.com.br/jogos/missaoplanetaagua/?deviceType=computer
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=efbdbdbe-5a20-4f11-b5c1-4d8ef9d40130&instituto=objetivo&referencia=201215_VanessaMartin_Matematica_III_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=da57caf2-8ab8-40ef-8d4b-f3aec56c891b&instituto=objetivo&referencia=200313_ClaudiaSantos_Geografia_4Ano_AD

