
 

 

Inf.: 0212/20 

 
Bragança Paulista, 10 de Junho de 2020. 

 

#fiqueemcasa 
 

4° ANO B – ENSINO FUNADMENTAL 
 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

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. 

Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará!  

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

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Vamos ao trabalho! 

Relembrando o esquema de atividades remotas:  

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e se 
necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizamos no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação 
Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as atividades que deverão 
ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na execução dessas tarefas; basta 
clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo e na 
execução das tarefas da apostila. 

 As atividades em folhinhas, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente Conteúdo de 
aula/dever. 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês deverão 
fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preciso entender que 
estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica Valéria (9 
3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à vontade para 
retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras informações do portal. 
Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 

Atenção! Apenas no dia 11 de junho não haverá Bate-papo ou Plantão de dúvida devido ao feriado de 
Corpus Christi. Dia 12 de junho, será normal. 

                                                                                                                                  Saudades... Com carinho 

Professores do 4° ano  

 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
 
 
Programação para a semana de 10/06 a 16/06. 
 

 

QUARTA-FEIRA – 10/06 

Acessar o link:  https://youtu.be/WGRzgNjFjYM com as orientações da professora Camila.  

PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 03, assistir o 12º vídeo: Ampliação dos saberes - análise e reflexão sobre a língua-ortografia 

letra Z (Parte 1-B) - (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas páginas 46 a 49 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Assistir ao vídeo para realizar a atividade da página 49 (Ditado). Utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: páginas 118 a 119. 

CIÊNCIAS: Acessar o portal no módulo 02, assistir o 6º vídeo: Diálogo com o presente - As enchentes nas grandes cidades - As chu-

vas, a temperatura e os fenômenos meteorológicos. (Prof.ª Eliete) e acompanhar nas páginas 23 a 27 da apostila.  

Ou utilize o link: clique aqui 

Lição de casa: páginas 70 e 71.                                                                       

INTERVALO  

INFORMÁTICA: Peço para NÃO acessar as atividades abaixo sem ANTES acessar o link: https://youtu.be/6X6r3PvAROQ  com as 

orientações da profª. Gabi:  

Programação: Nessa semana, vamos realizar cálculos de divisão - Matemática de uma forma divertida? 

 
DIVISÕES DIVERTIDAS                    MATKIDS 

 

 
E agora, vamos brincar um pouco com jogos sobre Festa Junina?  

Vai ser muito legal o nosso “ARRAIAL VIRTUAL”!!! 
 

 Festa Junina - Iguinho  

 Sete erros junino 

 Caça-palavras – festa junina 

 Jogo “Na festa junina temos...”  
 

 
E não perca o nosso próximo bate papo, hein! Vou te propor um grande desafio!!!  

Será que você conseguirá me vencer??? Vou esperar você por lá!!! 

 
 

 

QUINTA-FEIRA – 11/06 

FERIADO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WGRzgNjFjYM
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=74b4de98-22e4-4515-81c1-ed350f4288a8&instituto=objetivo&referencia=200320_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_II_4Ano_AD
https://youtu.be/r-DkpalTl8c
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=339745b7-6711-4a11-a38f-cb9f0cea4d33&instituto=objetivo&referencia=200321_ElieteGeraldo_Ciencias_IV_4Ano_AD
https://youtu.be/6X6r3PvAROQ
https://www.cokitos.pt/divisoes-divertidas/play/
http://grupovirtuous.com.br/matkids/game.php
https://iguinho.com.br/festa-junina.html
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=2147
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=2144
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=5002


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 12/06 

MATEMÁTICA: - Acessar o portal no módulo 07 - Arte e Matemática - uma combinação interessante, assistir o 1º vídeo: Contextuali-

zação inicial- Situação-problema/ Hora da oficina (Prof.ª Vanessa) e acompanhar nas páginas 107 a 112 da apostila.  

Ou utilize o link: clique aqui não é necessário utilizar os canudinhos sugeridos pela Prof.ª Vanessa. Haverá explicação no próximo 

vídeo. 

Assistir ao vídeo explicativo sobre as atividades realizadas nas páginas 109 a 112 finalizando na página 113. Utilize o link: clique aqui 

INTERVALO  

MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/k7v0zYjw-rc com as orientações da professora Cris.  

 Divisão de compasso. 

 Leitura rítmica com música usando semínimas e colcheias. 

 Apostila – exercícios da página 35. 

INGLÊS: Acessar o link:  https://youtu.be/INQIC_FDwmA com as orientações da teacher Amanda.   

Aula 1 - Third Lesson – Be wise!  Bring happiness to your family! 

Acessar o link: Clique aqui 

Assistir ao vídeo com as orientações do Teacher Wellington 

Fazer as atividades das páginas 14, 15 e 16. 

Sugestões de atividades extras: Acessem o link abaixo para praticar mais o vocabulário de “Family Tree”, “Members of the Family” 

e “Days of the week” em inglês com jogos interativos: 

Clique aqui 

Clique aqui 

Clique aqui 

 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 15/06 

PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 03, assistir o 13º vídeo: Produção de texto- Parte 4 - (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas 

páginas 50 a 54 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

CIÊNCIAS: Acessar o portal no módulo 02, assistir o 7º vídeo: Diálogo com o texto- Água virtual e exploração e descoberta- Água 

potável - (Prof.ª Eliete) e acompanhar nas páginas 28 a 32 da apostila. Ou utilize o link: Clique aqui 

INTERVALO  

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=iAh_T_ZMhxk com as orientações da professora Adriana. 

Módulo 2 - Autorretrato - página 25.  

Fazer a proposta do desenho seguindo as orientações do vídeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45d20b37-0062-4599-aa06-12b5df89e59b&instituto=objetivo&referencia=200414_VanessaMartin_Matematica_I_4Ano_AD
https://youtu.be/-V3LfC7sq_M
https://youtu.be/k7v0zYjw-rc
https://youtu.be/k7v0zYjw-rc
https://youtu.be/INQIC_FDwmA
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=eac3e7e5-ce13-4dfb-81e4-7e5e26a77cd8&instituto=objetivo&referencia=200401_WellingtonOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/paint-the-words/family
https://www.mes-games.com/family.php
https://www.abcya.com/games/days_of_the_week
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7f54c0a5-002e-48bd-8bcc-fa3532e83040&instituto=objetivo&referencia=200320_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_III_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c981d2a3-941b-448d-a5b0-aa6eaeb154fd&instituto=objetivo&referencia=200402_ElieteGeraldo_Ciencias_I_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=iAh_T_ZMhxk


 

 

 
 
 

TERÇA-FEIRA – 16/06 

GEOGRAFIA: Acessar o portal no módulo 02, assistir o 5º vídeo: Ocupação do Sudeste: minas de ouro, café e indústria. (Prof.ª Ana 

Paula) e acompanhar nas páginas 229 a 237 da apostila. Ou utilize o link: Clique aqui  

Lição de casa: página 256.          

 PORTUGUÊS: Realizar a atividade disponível no APP, ambiente conteúdo de aula/dever. Copiar no caderno com atenção e capricho 

(Recorte de substantivos). 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA: Com muita atenção releia as páginas 27 a 46 de História e 85 a 100 de Geografia e assista aos vídeos 

novamente, assim, você estará preparado (a) para fazer uma ótima avaliação. Acreditamos no seu potencial! 

INTERVALO  

EDUCAÇÃO: FÍSICA: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=DuzvZdtjHPc com as orientações da professora Vivian.  

Objetivos: Desenvolvimento das habilidades e capacidades motoras e físicas; Ginástica Geral; Competição, Tática. 

Material: Dado 

Atividade: Tabuleiro motor  

 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=FedSEjs-7Eo&t=4s com as orientações do professor Jefferson Caetano.  

Programação: Abaixo, você terá acesso à descrição das atividades propostas no vídeo acima: 

DESAFIO DA SEMANA: Para o desafio da semana iremos entrar em ritmo de Festa Junina e realizar o desafio PINTE SEU CAIPIRA!!! 

Para isso você vai precisar:  

 Desafie uma pessoa em sua casa. 

 Separe os itens que possui para produzir seu caipira. 

 O desafio tem duração de 1 minuto e vocês terão que enfeitar um ao outro. 

Não deixe de mostrar o resultado postando uma foto nas redes sociais com as hashtags: 

#objetivobragança      #desafiojunino 

Aproveitando o clima, propomos também duas atividades relacionadas ao tema “pula fogueira”: 

1 – Pula Fogueira Caseira: Utilizando uma corda ou qualquer material adaptado, realizar a brincadeira de aumenta-aumenta. 

2 – FitDance Kids – Acessar no link abaixo a coreografia proposta pelo canal FitDance Kids para a tradicional música “Pula Fogueira”. 

                                                      https://www.youtube.com/watch?v=mJmlp8E_BxY 

 
 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=93a0a24d-a1bf-4b8e-a0d4-7ced1d930611&instituto=objetivo&referencia=200401_AnaGuglielmo_Geografia_I_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=DuzvZdtjHPc
https://www.youtube.com/watch?v=FedSEjs-7Eo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=mJmlp8E_BxY

