
 

 

Inf.: 0473/20 
 
 

Bragança Paulista, 19 de agosto de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 4º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 19/08 a 25/08 

 

 #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. 

Lembrando que a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), acontece sempre ao vivo, no horário 

das 13:00h às 16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Ati-

vidade Digital Dirigida é 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-ef1 

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

 Toda quarta-feira, continuaremos a disponibilizar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, 

na aba “Orientação Online”, as programações semanais, fundamentais para a organização 

dos alunos, pois apresentam de maneira simples e organizada, todas as atividades da semana. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 

 
Saudades... Com carinho... Seus Professores  
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Planejamento Semanal de 19/08 a 25/08 
 
 

QUARTA-FEIRA – 19/08 

 Acessar o link: https://youtu.be/nLKqZyH5ex0 com as orientações das professoras Adriana e Camila. 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA: Revisão para prova. 

Estudar: História: páginas 5 até 31. 

Geografia: páginas 77 até 86; 93 até 99. 

PORTUGUÊS: Acessar o link: clique aqui  e realizar a atividade da página 156. 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/aHvNC3cEThk com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música – páginas 9 e 10 

Diferentes países e diferentes estilos de música 

Instrumentos: África – tambores 

Índia – cítara 

China – P’i- p’a 

Japão – shakuhachi 

Itália - tamburello 

INGLÊS: Acessar o link   https://www.youtube.com/watch?v=pl0_ItKXj9c com as orientações da teacher Mariana. 

Apostila 3 – Second Lesson – True friends have good comunication 

Páginas: 12 e 13 – Possessive Adjectives 

Vídeo do Portal: True friends have good communication – Part 3 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3b6f7e03-976a-413e-8478-

1095e6d21ecb&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_III_4Ano_AD 

ATIVIDADE AVALIATIVA DIGITAL DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA: 18 HORAS 

 
 

QUINTA-FEIRA – 20/08 

MATEMÁTICA:  Acessar o portal no módulo 11 – Tangram: Da China para o mundo, assistir o 1º vídeo: Suas experiências - Situação-

problema parte I e II. (Prof.ª Vanessa) e acompanhar nas páginas 26 a 27 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

- Acessar o portal no módulo 11, assistir o 2º vídeo: Exploração e descoberta - Hora da oficina - Ampliação dos saberes. (Prof.ª Vanessa) 

e acompanhar nas páginas 28 a 31 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: Realizar, com atenção e capricho, as atividades impressas que você já recebeu com o título “Revisão CIÊNCIAS AV1- 3º 

bimestre”. Colar as atividades no caderno. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Objetivos: Brincadeiras e jogos populares do Brasil; Resgate de uma brincadeira 

antiga, envolvendo coordenação motora, agilidade e atenção! 

Material: Pedrinhas ou tampinhas de garrafas 

Atividades: Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas aulas. Caso contrário, acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=f_LCYuIEWDU Brincadeira 5 Marias (Uma das maneiras de praticar desse jogo é lançar uma peça 

para o alto e, antes que ela caia no chão, pegar outra peça. Depois, tentar pegar duas, três ou mais, até ficar com todas as peças na 

mão). 

ATIVIDADE AVALIATIVA DIGITAL DE INGLÊS: 18 HORAS – Estudar as páginas 2 a 7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/nLKqZyH5ex0
https://drive.google.com/file/d/17my-VI8Boi1mwsiXTNVmKBbMRz4KZxru/view?usp=sharing
https://youtu.be/aHvNC3cEThk
https://www.youtube.com/watch?v=pl0_ItKXj9c
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3b6f7e03-976a-413e-8478-1095e6d21ecb&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3b6f7e03-976a-413e-8478-1095e6d21ecb&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ce9dc1a0-5bc7-42b2-b4f7-ee306c272cee&instituto=objetivo&referencia=200525_VanessaMartin_Matematica_V_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7c220f80-49c4-49e6-8435-31c376b762e2&instituto=objetivo&referencia=200525_VanessaMartin_Matematica_VI_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=f_LCYuIEWDU


 

 

 

 

 

 
 

SEXTA-FEIRA – 21/08 

CIÊNCIAS: Revisão para prova. Estudar as páginas 117 até 143. 

MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 11, assistir o 3º vídeo: Ampliação dos saberes - Hora de resolver problemas - Desafio final. 

(Prof.ª Vanessa) e acompanhar nas páginas 32 a 35 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: Matemática: páginas 79 até 82 

Português: Realizar, com atenção e capricho, as atividades impressas que você já recebeu com o título “Revisão  PORTUGUÊS: AV1- 

3º bimestre”. Colar as atividades no caderno. 

ARTE: Acessar o link https://youtu.be/BNf8i42v4O8 com as orientações da professora Adriana. 

Vamos estudar a história da Frida Kahlo https://youtu.be/PZe4H9giaRY e fazer uma homenagem à ela com desenhos  

ATIVIDADE AVALIATIVA DIGITAL DE CIÊNCIAS: 18 HORAS 

 

SEGUNDA-FEIRA – 24/08 

PORTUGUÊS: Revisão para prova. Estudar as páginas 134 até 137; 148 até 152 e 156. Estudar também as atividades do caderno 

sobre: substantivos, adjetivos e artigos. 

CIÊNCIAS: Acessar o link https://youtu.be/FAsboKiAvaY e acompanhar nas páginas 144 a 146. 

MATEMÁTICA: página 36. Segue o link com a explicação da atividade: clique aqui 
Lição de casa: Matemática: Realizar, com atenção e capricho, as atividades impressas que você já recebeu com o título “Revisão  

MATEMÁTICA  AV1- 3º bimestre”. Colar as atividades no caderno. Fazer também a página 85. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON):     Se você participa das ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, 

bastando participar normalmente e aprender muito com o professor e seus amigos. Caso contrário, acesse o link  

https://www.youtube.com/watch?v=hEEQQ4DitX8  com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: 

PROPOSTA DA SEMANA:  

HORA DA PIPOCA: ESPORTES NO CINEMA! 

É claro que um tema tão importante não ficaria de fora das telas 

do cinema. Os esportes e tudo que ele pode nos ensinar estão 

presentes em centenas de filmes e desenhos já produzidos pela 

indústria cinematográfica, com temas para todos os gostos! 

Para essa semana a proposta é assistir um filme ou série sobre o 

tema e relatar em nossa ADD quais foram os ensinamentos que ele te trouxe. 

Para ajudar, segue uma relação de excelentes indicações. Muitos deles podem ser 

facilmente encontrados no Youtube e Netflix, além de outros Streamings. 

Fique a vontade também para pesquisar e assistir outros filmes e séries a sua esco-

lha. 

SPACE JAM               EU SOU BOLT         DESAFIANDO GIGANTES 

INVICTUS                  ÍCARO                     JAMAICA ABAIXO DE ZERO 

COACH CARTER        SENNA                    MENINA DE OURO 

RAÇA                         MONEYBALL           GOL: O SONHO IMPOSSÍVEL 

KARATÊ KID              SANTO TIME          SOMOS MARSHALL 

 

ATENÇÃO: Verifique a classificação indicativa e consulte um adulto. 

Até a próxima semana! 

ATIVIDADE AVALIATIVA DIGITAL DE PORTUGUÊS: 18 HORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=01b723f0-7528-47c8-ae24-34494b36fc64&instituto=objetivo&referencia=200525_VanessaMartin_Matematica_VII_4Ano_AD
https://youtu.be/BNf8i42v4O8
https://youtu.be/PZe4H9giaRY
https://youtu.be/FAsboKiAvaY
https://drive.google.com/file/d/1VS4CoDSY97P9CxAhZF63lnVrKbepyyOl/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=hEEQQ4DitX8


 

 

 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 25/08 
 

MATEMÁTICA: Revisão para prova. Estudar as páginas 9 até 29; 33 até 35 + caderno. 

Lição de casa: páginas 83 e 84. 

PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 05, assistir o 8º vídeo: Exploração e descoberta – Hora da história – O choro dos ipês -  

Produção de texto I (Prof.ª Bruna) e acompanhar na página 145 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: Português: páginas 146 e 147. 

GEOGRAFIA: Acessar o portal no módulo 03, assistir o 5º vídeo: Conhecendo o setor primário I (Prof.ª Elisabete) e acompanhar nas 

páginas 100 a 105 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/61cpu2Ob6EA com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos continuar com as atividades sobre o Folclore!!! Vamos lá!!! 

 FOLCLORE BRASILEIRO 

 ESCONDE-ESCONDE DO FOLCLORE 

 DESAFIO DO FOLCLORE 

 OS CACHIMBOS DO SACI 

 BRINCANDO COM PALAVRAS DO NOSSO FOLCLORE 

     � Que tal postar uma foto sua realizando a atividade de Informática sobre Folclore que mais gostar  nas redes sociais com a 

#objetivobragança! � 

_________________________________________ 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 ATIVANDO O ADOBE FLASH PLAYER PARA ABRIR OS JOGOS 

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

MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR (♦NOVO♦) 

ATIVIDADE AVALIATIVA DIGITAL DE MATEMÁTICA : 18 HORAS 

 

 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=96dd0360-ebdc-4b9f-9fc4-232615b1caeb&instituto=objetivo&referencia=200716_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VIII_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9de1a821-0fba-4880-bd0f-34640d0c7393&instituto=objetivo&referencia=200506_ElizabeteNascimento_Geografia_I_4Ano_AD
https://youtu.be/61cpu2Ob6EA
https://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=10248
https://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=4213
https://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=2813
https://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=7418
https://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=10491
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

