
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 13 de agosto de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 4º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 16 a 20/08 

 

      
 
 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial. 

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso de to-

dos. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1  

Senha: 40346666 para todas as aulas e em caso de impossibilidade da participação deverão 

ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

 

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. 

 

Atenciosamente, 

 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
 

  
 

  SEGUNDA-FEIRA – 16/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

CIÊNCIAS: Páginas 131 até 133. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 4’40 até 9’55. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: ALVOS COM AS MÃOS 

Dando continuidade às atividades da última semana, onde realizamos exercícios 

coordenativos com bola nas mãos, dessa vez iremos desenvolver nossa precisão através do acerto 

a diferentes alvos, ainda utilizando a modalidade basquete! 

Continue deixando separado seu material e um espaço apropriado para a realização de nossas ati-

vidades. Nos vemos lá! 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 1ª aula. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PORTUGUÊS: Páginas 137 e 138. Clique aqui e assista ao vídeo. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 11 e 12. 

Módulo 3 – A música pelo mundo: Músicas, danças e instrumentos musicais. 

A música pelo mundo - Europa 

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

Lição de casa: H/G: Fazer a Revisão AV1- H/G- 3º bimestre com capricho e atenção e colar no ca-

derno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2e297a76-c08f-4717-990b-9b53cb88772c&instituto=objetivo&referencia=200629_ElieteGeraldo_Ciencias_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3ad245f2-d221-40ed-aaa8-3385590335a4&instituto=objetivo&referencia=200812_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VII_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fd157bee-73ce-44b6-abf5-5b412b71ab21&instituto=objetivo&referencia=210720_RenatoCardoso_III_Musica_4Ano_AD_ZOOM%20%20


 

 

 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 17/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS: Apostila 3 – Second Lesson – True friends have good comunication 

Páginas: 8 e 9  

True friends have good communication – Part 1 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a75569d6-cda2-43ae-bce3-

6a232ce9c9c1&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_I_4Ano_AD 

 

 

2ª  aula: (13:45h - 14:30h) 

CIÊNCIAS: Páginas 134 até 137. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 9’55 até o final. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h – 16:30h)  

BIBLIOTECA 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: Páginas 14 e 15. Clique aqui e assista ao vídeo até 8’37. 

Lição de casa: Ciências: páginas 135 (desenhos da experiência), 172 e 173. 

 
 
 

AV1 DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA ÀS 18:30H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a75569d6-cda2-43ae-bce3-6a232ce9c9c1&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a75569d6-cda2-43ae-bce3-6a232ce9c9c1&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2e297a76-c08f-4717-990b-9b53cb88772c&instituto=objetivo&referencia=200629_ElieteGeraldo_Ciencias_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c44edd79-dd73-4f0b-9e41-c68da89a22bc&instituto=objetivo&referencia=200525_VanessaMartin_Matematica_III_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 18/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

CIÊNCIAS: Páginas 138 até 143. Clique aqui e assista ao vídeo até 11’42. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h) 

ARTE: Apostila pág. 27, 29, 31 e 33 

Tema Pintura Histórica  

Fazer uma  xilogravura na pág. 32 com isopor  

Assistir os vídeos https://youtu.be/_KF84Y2F3vk 

https://youtu.be/gehVfWDCHRY 

 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: ALVO COM OS PÉS 

Hoje iremos marcar muitos gols, através das atividades planejadas para desenvolver 

sua precisão com os pés! 

Não deixe de participar e siga todas as nossas sugestões de atividades da aula ao vivo. Você vai 

adorar! Depois de realizar a aula, não deixe de preencher o seu REGISTRO MENSAL DE EDUCA-

ÇÃO FÍSICA. Até lá! 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

Continuação da 1ª aula. 

Lição de casa: Português: página 232. Inglês: Estudar para prova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=63c6f6e2-8dc6-436e-a91e-09d2dc183eb6&instituto=objetivo&referencia=200615_ElieteGeraldo_Ciencias_III_4Ano_AD
https://youtu.be/_KF84Y2F3vk
https://youtu.be/gehVfWDCHRY


 

 

 
 
 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 19/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Páginas 11 até 13.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

INGLÊS: Páginas 10 e 11 

True friends have good communication – Part 2 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a12b18ab-f37a-47ab-a071-

9a8c4257d405&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_II_4Ano_AD 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 1ª aula. 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h – 16:30h) 

PORTUGUÊS: Páginas 148 até 152. Clique aqui e assista ao vídeo. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

Continuação da 4ª aula. 

Lição de casa: Ciências: páginas 174 e 175. 

Matemática: Recortar as peças do encarte da página 6. 

 

AV1 DE INGLÊS ÀS 18:30H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a12b18ab-f37a-47ab-a071-9a8c4257d405&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a12b18ab-f37a-47ab-a071-9a8c4257d405&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_II_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0c875a0d-0a94-4c4b-85e5-b0b8d0ccd839&instituto=objetivo&referencia=200812_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XIV_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 20/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Páginas 16 e 17. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 8’37 até o final. 

Páginas 18 até 21. Clique aqui e assista ao vídeo até 11’36. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

PORTUGUÊS: Página 156. Clique aqui e assista ao vídeo. 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 
Continuação da 3ª aula. 

 
5ª aula: (16:30h - 17:15h) 
INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, nossas atividades serão especiais para comemorarmos o Dia 
do Folclore (dia 22/8) !!! �� 
 

 VÍDEO: O QUE É FOLCLORE 

 QUIZ DO FOLCLORE (fazer coletivamente) 

 CANAL “TURMA DO FOLCLORE” (utilizar fone de ouvido para escu-
tar as histórias que quiser conhecer) 

 FORCA DO FOLCLORE BRASILEIRO 

 PALAVRAS CRUZADAS: JOGOS E BRINCADEIRAS - FOLCLORE 

 CAÇA-PALAVRAS DO FOLCLORE BRASILEIRO 

 ANAGRAMA DO FOLCLORE BRASILEIRO 

 JOGO DOS PROVÉRBIOS 

 DIAGRAMA – FOLCLORE BRASILEIRO (ligue o nome ao personagem) 
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO DO ZOOM NAS AU-
LAS DE INFORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 

 
Lição de casa: Português: páginas 233 e 234. 
Ciências: Fazer a Revisão AV1- CIÊNCIAS- 3º bimestre com capricho e atenção e colar no caderno. 
 

 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c44edd79-dd73-4f0b-9e41-c68da89a22bc&instituto=objetivo&referencia=200525_VanessaMartin_Matematica_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=77b0095c-ca0f-405d-aa75-f6ab456cdfd4&instituto=objetivo&referencia=200525_VanessaMartin_Matematica_IV_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b51a577d-702b-44a1-9623-4382a6a5cb6b&instituto=objetivo&referencia=200813_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IV_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=NXd0qDNCdOk
https://wordwall.net/pt/resource/3704189/quiz-do-folclore
https://www.youtube.com/channel/UCD-Rh7fnSL2aeF9xviJ4LGw
https://wordwall.net/pt/resource/3810610/forca-do-folclore-brasileiro
https://wordwall.net/pt/resource/19753069/brincadeiras-e-jogos-do-folclore
https://wordwall.net/pt/resource/19678986/personagens-do-folclore
https://wordwall.net/pt/resource/3820125/lendas-do-folclore-brasileiro
https://wordwall.net/pt/resource/19676355/relacione-cada-prov%C3%A9rbio-a-um-dos-significados
https://wordwall.net/pt/resource/19195750/lendas-do-folclore-brasileiro
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k

