
 

 

Inf.: 0558/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 16 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 16/09 a 22/09 

 

 #fiqueemcasa 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar novos 
aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Iniciamos nossa Atividade Digital Direcionada (ADD), sempre ao vivo, no horário das 08:00h às 
12:00h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Atividade Digital 
Direcional 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-ef2 

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Tânia (9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 
 

Português: 
 

 Olá queridos alunos!  

 Apostila do 3º bimestre. 

 Módulo 6- Influência Africana. 

 Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “A influência africana”: 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3ed8e90e-ae5a-45fb-baf0-
5ab914a33a36&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_IX_6A
no_AD 

 Realizar a leitura e as atividades das páginas 64 a 66. 
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3ed8e90e-ae5a-45fb-baf0-5ab914a33a36&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_IX_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3ed8e90e-ae5a-45fb-baf0-5ab914a33a36&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_IX_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3ed8e90e-ae5a-45fb-baf0-5ab914a33a36&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_IX_6Ano_AD


 

 

 
 
 

 Tópicos que serão abordados: Interpretação de mapa e gráfico. 

 1- Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “Um pouco da cultura africana”: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1091f120-10a0-416e-b4fd-

ce04288859f8&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_6Ano_

AD 

 Realizar a leitura e as atividades das páginas 67 a 71. 

 Tópicos que serão abordados: Textos com palavras de origem africana. 

 Como reforço tarefas 54 e 55. 

 
 

Bons estudos! 
 

Geografia: 

 

 Caderno#3: 

 Módulo#6: A atmosfera terrestre 

 Assistir as vídeo aulas: 

 6.6. Os Climas do Mundo. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7b4503bf-b0ad-4f0d-9c4e-

9c5613ea0aa6&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_VIII_6

Ano_AD 

 

 6.7. Estudando o clima. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria (Os Climas do 

Mundo II): 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f45e055d-7f9a-41dd-a900-

5fc1a5b0e572&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_IX_6Ano_

AD 

 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos entre as páginas 48 e 52. 

Concluindo a Tarefa#24: “Discutindo o clima”.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

 

Boa semana, ser humano! 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1091f120-10a0-416e-b4fd-ce04288859f8&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_6Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1091f120-10a0-416e-b4fd-ce04288859f8&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_6Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1091f120-10a0-416e-b4fd-ce04288859f8&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_6Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7b4503bf-b0ad-4f0d-9c4e-9c5613ea0aa6&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_VIII_6Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7b4503bf-b0ad-4f0d-9c4e-9c5613ea0aa6&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_VIII_6Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7b4503bf-b0ad-4f0d-9c4e-9c5613ea0aa6&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_VIII_6Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f45e055d-7f9a-41dd-a900-5fc1a5b0e572&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_IX_6Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f45e055d-7f9a-41dd-a900-5fc1a5b0e572&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_IX_6Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f45e055d-7f9a-41dd-a900-5fc1a5b0e572&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_IX_6Ano_AD


 

 

Informática: 

 

 Módulo 9: Coordenadas. 

● Ler as páginas 10 e 11. 

● Atividade da página 11.  (Você sabia?). 

● Enviar os exercícios para o e-mail abaixo: 

 E-mail de contato da classe: objetivoinfo.6anos@gmail.com  

Acesso a plataforma: www.objetivo.br   

 

História: 

 

 Módulo 15 – A Europa além dos romanos. 

 1 vídeo -  Professor Fernando. 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 

 TC APP colégio Objetivo Bragança. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: A Europa além dos romanos. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5dd53d06-4790-4044-bd5a-
be488431abe7&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_VII_6Ano_
AD 

 

Matemática: 

 

 Assistir o vídeo com orientações da professora Luciana. Polígonos.    Clique aqui 

 Fazer as páginas 84, 85, 88 até 90. 

 Tc 39. 

 Assistir o vídeo com orientações da professora Luciana: Plano cartesiano I.  Clique aqui e o 

vídeo plano cartesiano II. 

 Fazer as páginas 92 e 93. 

 Fazer as páginas 97 a 100. 

 Assistir o vídeo com orientações da professora Luciana: construção de figuras semelhantes.  

Clique aqui 

 Fazer as páginas 104 até 108. 

 Revisão páginas  109 até 112. 

 Tc 40 e 4. 

 

 

 

 

mailto:objetivoinfo.6anos@gmail.com
http://www.objetivo.br/
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5dd53d06-4790-4044-bd5a-be488431abe7&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_VII_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5dd53d06-4790-4044-bd5a-be488431abe7&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_VII_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5dd53d06-4790-4044-bd5a-be488431abe7&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_VII_6Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c1211614-c726-41cf-94d3-75155829e86e&instituto=objetivo&referencia=200612_LucianaLopes_Matematica_VII_6ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=94b1c3a2-834f-4f95-8435-2af584587f6c&instituto=objetivo&referencia=200612_LucianaLopes_Matematica_VIII_6ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8592e1b8-97f5-43e9-b333-b43391bfc1f5&instituto=objetivo&referencia=200617_LucianaLopes_Matematica_II_6Ano_AD


 

 

Arte: 

 

 Apostila pág 15 e 16. 

 Responder as questões pág 16. 

 Vamos conhecer uma das obras mais expressivas do pintor Van Gogh !"Noite Estrelada" e 
também assitam o vídeo para enriquecer o assunto estudado. https://youtu.be/dU4YnSCL1xI 

Boa atividade! 

Ciências: 

 

 Na Apostila do 3º Bimestre estudaremos da página 41 a 50 respondendo as questões que 
surgirem ao longo do Módulo. 

 Seguimos trabalhando o Módulo 12 – Vida e evolução – CÉLULA COMO UNIDADE DE VIDA 
E ORGANIZAÇÃO DO CORPO HUMANO 

12.4 – Níveis de organização 

 Módulo 13 – Terra e Universo – FORMA, ESTRUTURA E MOVIMENTO DA TERRA: A 
ESFERICIDADE DA TERRA 

13.1 – A esfericidade da Terra e sua curvatura 

 Segue abaixo alguns vídeos para auxilia-los na compreensão do tema: 

 Células 

https://www.youtube.com/watch?v=-HWiJdIAnMw 

 Níveis de organização celular 

https://www.youtube.com/watch?v=0gTiE1hLQZ4 

 Esfericidade da terra 

https://www.youtube.com/watch?v=dDKa9RqgNoc 

 Como de costume deverão grifar a principal ideia do texto e em seguida acompanhar pelo site 
www.objetivo.br  área Conteúdo on-line. 

 Anotem todas as dúvidas e curiosidades para o nosso próximo encontro online.  

 

Bons Estudos! 

Inglês: 

 

 Na apostila 3, módulo 12, páginas 28 a 31. 

 Text Comprehension. 

 Grammar: Present Continuous. 

 Vocabulary: time zone. 

 Homework 35, 36. 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dU4YnSCL1xI
https://www.youtube.com/watch?v=-HWiJdIAnMw
https://www.youtube.com/watch?v=0gTiE1hLQZ4
https://www.youtube.com/watch?v=dDKa9RqgNoc
http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 

Inglês, acesse Módulo 12 – What time is it! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos cinco primeiros 

quadros. Depois acesse Módulo 12 – What time is it! Faça os exercícios propostos. E no final do 

módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 
Educação Física: 
 

 Acessar o link https://youtu.be/9B1wrR1CXU8 para realizar as atividades propostas pelo 

professor Giovane. 

 
 
 

A Coordenação. 
 

https://youtu.be/9B1wrR1CXU8

