
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 27 de agosto de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 30/08 a 03/09 

 
 

 
 

 

 #fiqueemcasa 

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 ajudar-
mos em suas necessidades! 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao 

aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por 

aulas remotas. 

 

 

 

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 “Um pouco da cultura indígena”: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fc024654-555d-4145-8e38-

d6d48b373eb7&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VI_6Ano_AD 

Aula 1:  Atividade de criação: Diário de um nativo. Páginas 40 e 41. 

Aula 2: Leitura e atividades das páginas 42 e 43. Tarefa 48 

Aula 3: Leitura e atividades das páginas 44 e 45 ( Uso dos Pronomes). 

Aula 4: Leitura e atividade da páginas 46. Tarefa 49 

Aula 5: Atualidades e produção de diário. 

 
Bons estudos! 

 

Geografia: 

Módulo#6: A atmosfera terrestre 

Assistir as vídeoaulas: Aula#1: 

6.1. Atmosfera. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria (Atmosfera): 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b4d1a969-cd3f-484f-8e38-

46e5cd314d67&instituto=objeti Aula#2: 

6.2. Tempo e Clima. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dc5211d6-9e88-4370-87b7-

953043852b51&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_6Ano_AD 

6.3. Elementos do clima. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3689d541-054d-4352-9896-

fcd985eb6ef1&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_6Ano_AD2

00708_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_6Ano_AD 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos entre as páginas 33 e 41. Con-

cluindo a Tarefa#22.  

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! 

Não se esqueça: Em Setembro comemoramos a Independência do Brasil. 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

Laboratório de Programação TurtleArt.  

Programando com blocos. 

Ler a página 8. 

Atividade da página 7- número 2. (Enviar por e-mail para nota). 

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

Dar continuidade no projeto pedagógico. 

Fazer a atualidade. 

Acesso a plataforma: www.objetivo.br   

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

 

História: 

 
AULA 1 

MÓDULO TEMA 

13 
Fim do Império Romano 
Páginas: 33 a 36 
Ao longo dessa aula iremos analisar as causas do fim do império. 

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=07ddf18e-0934-
401f-a472-
a7d9865a5fe1&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_IV_6Ano_AD  

Queridos alunos e alunas, realizem a TC 24 

 

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

14 

Reino de Gana 
Páginas: 38 a 41 
Ao longo dessa aula iremos entender sobre a civilização africana de 
Gana, como os aspectos culturais, econômicos e político.  

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f6e721bb-21a5-
490a-a917-
7e60ff28e08e&instituto=objetivo&referencia=210609_FernandoEvangelista_Historia_6Ano_AD_ZOO   

Queridos alunos e alunas, realizem a TC 25. 
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Matemática: 

1ª aula- Transformação de frações em números decimais e vice versa, código de Viète. 

Assistir ao vídeo da professora Luciana. Clique aqui.  parte I e clique aqui parte II 

Páginas 47 e 48. 

2ª aula- Assistir ao vídeo da professora Luciana clique aqui parte III 

Página 49 até 52. Tc 39 

3ª aula- Correção dos exercícios. 

4ª aula- Arredondamento de decimais. Assistir ao vídeo da professora Luciana.    Clique aqui 

Página 53 até 55. Tc 40 

5ª aula- Adição e subtração de decimais. Assistir ao vídeo da professora Luciana. Clique aqui parte I 

e clique aqui parte II até 8 min. 

Páginas 56 até 58. 

 
 

Arte: 

Aula 1: apostila pág.11 

Assistir vídeo https://youtu.be/EbAhZA6rKLs 

Assistir o vídeo da música  "como uma onda "Lulu Santos https://youtu.be/Woso28GSGa0 

e Fazer a proposta da pág. 11 

Aula 2: apostila pág. 12 assistir o vídeo sobre Hosusai e fazer a proposta do vídeo sobre a onda 

https://youtu.be/iOPlG8knnBQ 

 
 

Ciências: 

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

Aula 1: 11.4 - Medicamentos Sintéticos  

Ler atentamente o conteúdo, responder as questões das páginas 34, 35 e 36. 

Aula 2: Pesquisa da página 37 e TC 21 

Aula 3: Correção das questões e da TC. 

Aula 4: Laboratório.        

                                                           Beijos carinhosos da Prô Fabi. 

                                                                                    Bons Estudos! 
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Inglês: 

Na apostila 3, Módulo 10  

Aula 1  

Grammar: Present Continuous / Interrogative  

exercises with Feelings 

Homework 32 

Aula 2  

Exercises with Time 

Homework 33 

 

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: 

Tema: Volei. Consultar APP e assistir vídeos anexos. 
 

 
Atenciosamente, 

 

 
 
 


