
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 04 de Junho de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 4º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 07 a 11/06 

  #fiqueemcasa 
 

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

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

de todos. 

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. 

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!  

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, fami-

liares 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 – 07/06  

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

ED. FÍSICA:  SEMANA ESPORTES RADICAIS III – SLACKLINE  

O Slackline é uma atividade física executada em uma fita estreita e flexível de nylon ou de 

poliéster, presa em dois pontos fixos, onde são realizados movimentos em cima dela, esses 

movimentos podem ser estáticos ou dinâmicos. 

É um esporte considerado completo pois alia a resistência física, a consciência corporal e a concentração. 

Além disso, sua prática contribui para aperfeiçoamento de outros esportes como a corrida, a escalada, o 

skate e o surf. Vamos juntos conhecer e experimentar esse esporte tão desafiador. Te espero em nossa ADD! 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

GEOGRAFIA: páginas 248 até 250. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 3’47 até o final. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ARTE:  Apostila págs. 23 e 25 

Fazer a proposta de desenho. Construção de colagem com papéis coloridos estilo Picasso. 

Conhecer artistas que retrataram figuras humanas. 

Lição de casa:  Português - páginas 110 e 111. 

Matemática – No caderno, resolva as divisões com atenção: 

a) 492 ÷ 4 =                         b) 312 ÷ 3 =                      c) 287 ÷ 4 =  

d) 430 ÷ 3 =                         e) 522 ÷ 6 =                      f) 718 ÷ 5 =  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f89dad1b-5d11-48cc-a707-db16c8e693c7&instituto=objetivo&referencia=200401_AnaGuglielmo_Geografia_IV_4Ano_AD


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 08/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

CIÊNCIAS: Páginas 46 até 48. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 10’07 até o final. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

CIÊNCIAS: páginas 49 até 55. Clique aqui e assista ao vídeo.  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MÚSICA: Projeto Pedagógico – FOGO – Pequenos cientistas 

Dança do fogo com clavas 

Música: Matsuri - Kitaro 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

Continuação da 2ª aula. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Contação de história feita pela prô. 

Lição de casa: Ciências - página 55 (questão 4) e páginas 74 e 75. 

Português - Folhinhas no caderno (É MOLEZA/ CAÇA ADJETIVOS). Realizar as atividades e colar no ca-

derno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6b0d5e5b-8a8c-46f4-acb4-f5fda176a8b3&instituto=objetivo&referencia=200402_ElieteGeraldo_Ciencias_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b03806b6-54df-4803-8736-585c0aaabbc2&instituto=objetivo&referencia=210413_MichaellaTeruel_Ciencias_4Ano_AD_ZOOM


 

 

 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 09/06  

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

PORTUGUÊS: páginas 82 e 83. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 12’57 até o final.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Páginas 137 até 140. Clique aqui e assista ao vídeo. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

ED. FÍSICA: SEMANA ESPORTES RADICAIS IV - SKATE 

O skate é um esporte surgido na Califórnia, Estados Unidos, nos anos 60. Foi 

inventado por alguns surfistas, como uma brincadeira para um dia no qual não havia ondas no mar. Essa 

prática levou a produção dos primeiros skates, em 1965, ano em que trabém foram realizados os primeiros 

campeonatos. Claro que um dos esportes radicais mais famosos do mundo não ficaria de fora de nossas 

aulas! Venha e vamos juntos em mais esse desafio. Até lá! 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Apostila 2 – Review 3 

Páginas 30 e 31 (Os alunos farão com o auxílio da professora) 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: Review 3-4 (2nd Bimester) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a6d7e733-9720-4c85-88cb-

261f75f133ef&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD  

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 2ª aula.  

Lição de casa: Português - páginas 112 e 113.  

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a7b31fb8-daab-4e91-a684-c3240630f844&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_II_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7d02a4f3-5cfd-4294-961b-c52f44c2d467&instituto=objetivo&referencia=200413_VanessaMartin_Matematica_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a6d7e733-9720-4c85-88cb-261f75f133ef&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a6d7e733-9720-4c85-88cb-261f75f133ef&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 10/06   

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

CIÊNCIAS: Páginas 56 até 60. Clique aqui e assista ao vídeo até 12’11. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula.  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

PORTUGUÊS: Páginas 86 até 89. Clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 1’55 até 8’14.  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Páginas 30 e 31 - Correção 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Review 3-4 (2nd Bimester) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a6d7e733-9720-4c85-88cb-

261f75f133ef&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 3ª aula.  

Lição de casa: Português - páginas 90 até 95. Clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 8’14 até 10’15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0f17315f-4fe9-49a5-a207-8bc74239de4c&instituto=objetivo&referencia=200402_ElieteGeraldo_Ciencias_V_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=66417a57-a40e-465e-81b0-0b8b2fbad484&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a6d7e733-9720-4c85-88cb-261f75f133ef&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a6d7e733-9720-4c85-88cb-261f75f133ef&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=66417a57-a40e-465e-81b0-0b8b2fbad484&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_III_4Ano_AD


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 11/06  
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 
PORTUGUÊS: Páginas 96 até 98. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 10’15 até 11’30. 
 
2ª aula: (13:45h - 14:30h) 
Continuação da 1ª aula. 
 
3ª aula: (14:30h – 15:15h) 
INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, com a união da Matemática e da Informática, desen-
volveremos atividades sobre frações! E também continuaremos com as atividades envolven-
do o nosso projeto pedagógico “Fogo – Pequenos cientistas” e daremos início à organização 
do nosso álbum digital!!!  
 

 QUEBRA-CABEÇAS DAS FRAÇÕES 

 QUIZ DAS FRAÇÕES 

 CORRIDA DAS FRAÇÕES 

 Durante a aula, iniciaremos a organização do nosso álbum digital, trabalho do nosso Projeto 
Pedagógico. 

________________________________________________________________ 
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário):  

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA  

 COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 
 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: Páginas 134 até 136. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 17’08 até o final.  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 4ª aula. 

Lição de casa: H/G- Realizar a revisão com o título “REVISÃO H/G - AV2 - 2º BIMESTRE” com capricho e 

atenção e colar no caderno. Você já recebeu a revisão impressa, caso precise, ela encontra-se no APP. 

Projeto Pedagógico - Enviar suas fotos (com os ingredientes da receita e a receita pronta) que foram pedi-

das dia 2/06. 

Matemática - Recortar os encartes das páginas 13 e 14. 

 

  

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=66417a57-a40e-465e-81b0-0b8b2fbad484&instituto=objetivo&referencia=200330_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_III_4Ano_AD
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/tilesmath_fractions.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matematica-fracoes/index.htm
https://wordwall.net/pt/resource/6591661/fra%C3%A7%C3%A3o
https://www.cokitos.pt/corrida-de-representacao-de-fracao/play/
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=581002b1-1d07-4790-b33a-4f20798ef770&instituto=objetivo&referencia=200413_VanessaMartin_Matematica_I_4Ano_AD

