
 

 

Inf.: 0426/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 05 de agosto de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 05/08 a 11/08 

 

 #fiqueemcasa 

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 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 5 - Influências indígena e portuguesa. 

 Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “A chegada dos Portugueses (III)”: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fddf4871-9712-46b2-ba2b-
99fa97c71768&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_III_
6Ano_AD 

 Realizar a leitura e as atividades das páginas 16 a 21. 

 Tópicos que serão estudados: Registro de numerais, Formação de palavras, Gênero Diário e 
Interpretação de uma notícia. 

 Como reforço realizar as tarefas 42, 43 e 44.  
 

Bons estudos! 
 
 
 
 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fddf4871-9712-46b2-ba2b-99fa97c71768&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_III_6Ano_AD
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Geografia: 

 

 Módulo#5: A história da Terra 

 Assistir as vídeoaulas: 

 Tempo geológico e biodiversidade. Link:  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c144936d-d489-4b97-8e39-
52df3cdb622e&instituto=objetivo&referencia=200629_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_6An
o_AD 

 A escala do tempo geológico. Link: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7ceb1569-cf82-4a26-bde5-
055910cbf8dd&instituto=objetivo&referencia=200629_AlexandraFigueiredo_Geografia_II_6An
o_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos em “1. Tempo geológico 
e biodiversidade” e “2. A escala do tempo geológico”. Avance até Ampliação dos saberes. 
Concluindo a Tarefa#17  

 

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 

 

Informática: 

 

 Módulo 8 - Programando com blocos. 

 Ler as páginas 3 e 4 da apostila do 2º semestre. 

 Fazer a atualidade no caderno de redação ou no slide. 

 Lembre-se: Data da notícia, título, resumo e fonte.  

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br   

 

História: 

 

 Módulo 12 - Cidadania e política na Antiguidade Clássica (páginas 07 a 11) Continuação 

 1 vídeo -  Professor Fernando. 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 

 TC página 10. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista 

 Aula: Cidadania e política na Antiguidade Clássica (I) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ca98024c-3726-440d-94af-
9a84451d5d8b&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_I_6Ano
_AD 
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Matemática: 

 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana: Multiplicação de frações. clique aqui e o vídeo  clique 
aqui 

 Fazer as páginas 10 até 12. 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana: Divisão de frações.  clique aqui 

 Fazer as páginas 13 até 15. 

 Tarefa de casa 31. 

 

Arte: 

 

 Apostila 1°semestre.  

 Páginas 40, 41 e 42. 

 Tema filme  Romeu e Julieta.  

 Fazer a proposta do anexo B do final da apostila (máscara) 

 Assistam o trecho do filme https://youtu.be/7Cnm-reGY8I 

 

Ciências: 

Vídeo de orientação da Professora Fabiana https://www.youtube.com/watch?v=sv7557zgibo&t=38s 

 

 Na Apostila do 3º Bimestre estudaremos das páginas 8 até 12 respondendo as questões que 
surgirão ao longo do módulo e a TC 18. 

 Trabalharemos agora o Módulo 9 - Matéria e energia – Água. 

 9.4. Os estados físicos da água. 

 9.5. Mudanças de estado físico da água na atmosfera. 

 9.6. O ciclo da água na natureza. 

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

 Os estados físicos da água: https://www.youtube.com/watch?v=LaKate82LZc 

 Ciclo da água na natureza: https://www.youtube.com/watch?v=9iw9SrH0LUk 

 Como de costume deverão grifar a principal ideia do texto e em seguida acompanhar pelo site 
www.objetivo.br área Conteúdo on-line https://conteudoonline.objetivo.br/MP e rolando a pá-
gina até o final assistir o segundo vídeo da Professora Maria Lúcia sobre A água no univer-
so. 

 O Laboratório 10 na página 65, pode ser realizado em casa. O béquer pode ser uma vasilha 
qualquer, utilizaremos também sal, gelo e termômetro.  

 Realize de acordo com as instruções da apostila e não se esqueçam de fotografar ou filmar e 
compartilhe com a Prô nas redes sociais. 

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

Bons Estudos! 
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Inglês: 

 

 Na apostila 3, módulo 9, páginas 3 e 4.  

 Grammar: Present Continuous. 

 Vocabulary: colors, clothes. 

 Homework 25 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 9 – A fashion runaway! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos quatro segun-
dos quadros. Depois acesse Módulo 9 – A fashion runaway! 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/RQAOenxeTb8 e o link https://youtu.be/tAJH8y2AkYY com as orien-
tações e explicação do professor Giovane. 

 

 
 

Atenciosamente. 
 

A Coordenação. 

 
 

https://youtu.be/RQAOenxeTb8
https://youtu.be/tAJH8y2AkYY

