
 

 

Inf.: 0348/20 
 
 

Bragança Paulista, 15 de julho de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
    Planejamento Semanal de 15/07 a 21/07 

 

 #fiqueemcasa 
 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

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. 

Não esqueçam que nossas aulas no período da manhã terão início nesta quarta-feira! Preste 

bastante atenção aos horários para não perder nenhuma aula!  

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2 

                                           Senha: 40346666 para todas as aulas. 

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, http://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. 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2
http://www.objetivobp.com.br/


 

 

 

 

 As atividades extras, 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 preci-

so entender que estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Tânia (9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à von-

tade para retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras infor-

mações do portal. Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 

Programação: 

Português: 

Acessar o link https://youtu.be/U8BNWIa_EQg com as orientações e explicação da professora Adri-
ana Diniz. 

 

Olá queridos alunos!  

 Apostila do 2º bimestre. 

 Acessar o  com as orientações da professora Adriana Diniz.  

 Módulo 4 - A língua no tempo. 

 Assistir à videoaula da professora Andréa Castelaci: “Lembranças”.  
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f151207_andreamartins_linguaportuguesa_vii_6ano_ad.ism%2fmanifest 

 Realizar as atividades das páginas 60 a 63 (Interpretação de texto e uso dos advérbios). 

 Como reforço do conteúdo realizar a tarefa 35. 

 Não se esqueçam de realizar a atividade de revisão para o provão disponível no aplicativo. 
Faremos a correção em nossas aulas. 

 

Bons estudos! 

Geografia: 

Acessar o link https://youtu.be/D4sWy93zBEQ com orientações e explicação do professor Arthur. 

 

 Caderno#2: Módulos#3 (REVISÃO) e #4: 

 Módulo#3: Orientação e Localização (páginas 03 a 15) faremos uma aula especial de revisão 
para a Prova do dia 16/07/2020. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/U8BNWIa_EQg
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f151207_andreamartins_linguaportuguesa_vii_6ano_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f151207_andreamartins_linguaportuguesa_vii_6ano_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f151207_andreamartins_linguaportuguesa_vii_6ano_ad.ism%2fmanifest
https://youtu.be/D4sWy93zBEQ


 

 

 

 

 Módulo#4: Construindo Mapas. 

 Assista as vídeoaulas para se aprofundar nos conteúdos, não é mais necessário fazer resu-
mos dos vídeos, uma vez que ganhamos mais aulas online, obrigado. 

 Tem Geografia na Literatura: O Grande Mapa. Assistir a vídeo aula: “O Grande Mapa”. Link: 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=78288b05-6789-4095-a75c-
908569e235e8&instituto=objetivo&referencia=200406_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_6A
no_AD 

 4. A Terra é uma esfera. Assistir a vídeo aula: “A Terra é uma esfera”. Link: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=69e48eab-9d28-45d5-afea-
fbcb697d705a&instituto=objetivo&referencia=200406_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_6A
no_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos, das páginas 28 a 34 e 
finalizando com a Tarefa#14: “Projeções Cartográficas”. 

 Atenção: A atividade em grupo, páginas 30 a 32: “Mão na Massa”, não é obrigatória! Se 
quiser faça com a família! 

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 

Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=TSaTvL8HUSE&t=10s com as orientações e expli-
cação da professora Adriana Macedo. 
 

 Módulo 6: Círculos. 

 Ler a página 31. 

 Atividade da página 30 - modifique o comando do pentágono - use: repita 8 [repita 5 [pf 60 pd 
360/5] pd 360/8]. 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br   
Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=TSaTvL8HUSE 

 

História: 

Acessar o link https://youtu.be/fx3J4O7WC0Q com as orientações e explicações do conteúdo da pro-
fessora Patricia Zamper. 

 

 Módulo 11 – Roma Antiga (páginas 45 e 46)  

 1 vídeo -  Professor Fernando 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 

 Exercício página 47. 

 Exercícios APP Colégio Objetivo Bragança. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista - Aula: Roma Antiga (I) 

 http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dc00baf9-e993-4c0c-bd91-
91445280aaaa&instituto=objetivo&referencia=191128_FernandoEvangelista_Historia_V_6An
o_AD 
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https://www.youtube.com/watch?v=TSaTvL8HUSE
https://youtu.be/fx3J4O7WC0Q
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dc00baf9-e993-4c0c-bd91-91445280aaaa&instituto=objetivo&referencia=191128_FernandoEvangelista_Historia_V_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dc00baf9-e993-4c0c-bd91-91445280aaaa&instituto=objetivo&referencia=191128_FernandoEvangelista_Historia_V_6Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dc00baf9-e993-4c0c-bd91-91445280aaaa&instituto=objetivo&referencia=191128_FernandoEvangelista_Historia_V_6Ano_AD


 

 

 

 

 

Matemática: 

Acessar o link https://youtu.be/J58nNda0ogE  com orientações e explicação da professora Daniela.  

 

 Assistir ao vídeo com orientações da professora Diana clique aqui 

 Fazer as páginas 90 e 91. 

 Fazer as páginas 92 até 95. 

 Tarefa de casa 27 e 28, páginas 119 até 121. 

 Assistir ao vídeo com orientações da professora Diana clique aqui até 2min 

 Fazer a página 95. 

 

Arte: 

Acessar o link https://youtu.be/lDgucNyGAVE  com as orientações e explicação da professora Adria-
na Fambrini. 

 

 Deixei um vídeo com orientações sobre atividade dessa semana  Apostila: Módulo 5 "O espa-
ço "pág.32,33,34 

 Assistam a vídeo aula com a professora Mariane.  

 https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f150527_marianecavalheiro_arte_iv_6ano_ad.ism%2fmanifest e respondam as questões da 
página 32. 

 

Ciências: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=FDKiHLqcRLM com as orientações da professora 
Fabiana Colagrande. 

 

 Nessa semana de estudos que se inicia vocês farão da página 31 a página 35, respondendo 
as questões que surgirão ao longo do módulo e a TC 14. 

 Trabalharemos agora o Módulo 8 – Terra e universo – FORMA, ESTRUTURA E MOVI-
MENTOS DA TERRA: ROCHAS E FÓSSEIS 

 8.1 – Tipos de rocha 

 8.2 – A Geologia e o “Livro das Rochas Sedimentares” 

https://www.youtube.com/watch?v=TL0SSD2Sluk 

 Como de costume deverão grifar a principal ideia do texto e em seguida acompanhar pelo site 
www.objetivo.br na área Ead. https://conteudoonline.objetivo.br/MP e em seguida assistir o 
segundo vídeo da Professora Maria Lúcia referente ao conteúdo estudado. 

 

Não se esqueça de anotar todas as dúvidas e curiosidades para o nosso próximo encontro online.  

Bons Estudos! 
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Inglês: 

Acessar o link https://youtu.be/yTdZVD684wk com as orientações e explicação do professor Mauro. 

 

 Na apostila 2, Part 6, página 39.  

 Do a research!  

 Write a song! 

 To be  

 There to be 

 - there is 

 - there are 
 
No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 5 – At school (Objetivo Talks), faça os exercícios de todos quadros. Depois 
acesse Módulo 6 – Happy Birthday! (Objetivo Talks), faça os exercícios de todos quadros. E no final 
de cada módulo assista as vídeo aulas com a Prof. Márcia. 

 

Educação Física: 

Acessar o link https://youtu.be/WAvX6-xJi7w com as orientações e explicação do professor Giovane. 
 

 

 

 

 

 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

      

 

 
 

https://youtu.be/yTdZVD684wk
https://youtu.be/WAvX6-xJi7w

