
 

 

Inf.: 0716/20 
 
 

Bragança Paulista, 04 de novembro de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. 

  Planejamento Semanal de 04/11 a 10/11 

 

#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. 

Iniciamos nossa Atividade Digital Direcionada (ADD), sempre ao vivo, no horário das 08:00h 

às 12:00h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Atividade Digital 

Direcional será 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-ef2 

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

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

Olá querido aluno!  

 

 Apostila do 4º bimestre. 

 Módulo 8- A arte na voz do povo. 

 Atividade de criação: Um poema com rimas. 

 Você deverá criar um poema escolhendo um desses temas: Eu, Amizade ou Família. 

 Atenção: Essa produção deverá ser entregue com a lista de exercícios. 

 O planejamento desta atividade encontra-se nas páginas 43 e 44. 

 Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “Repente (I)”: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=db2d588b-2e4d-4ff7-9940-
f34fa090275c&instituto=objetivo&referencia=Repente%20(I) 

 Realizar a leitura e as atividades das páginas 46 a 51. 

 Tópicos que serão estudados: Repente, Linguagem Figurada e Conjunções. 

 Como complemento dos estudos você deverá realizar a tarefa 68. 

Bons estudos! 

 

Geografia: 

 

 Caderno#4: Módulo#7: A Hidrosfera 

 Semana Especial de Revisão para a Prova (Páginas 03 a 28) & Correção das Tarefas.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 

 

Informática: 

 

 Módulo 11: Direção 

 Ler a página 20. 

 Atividade da página 21. 

 Enviar o exercício para o e-mail abaixo: 

 E-mail de contato da classe: objetivoinfo.6anos@gmail.com  

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br   
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História: 

 

 Módulo 19 - Mulheres: políticas, guerreiras e bruxas. 

 1 vídeo -  Professor Fernando 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 

 TC 35 e 36 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Mulheres: políticas, guerreiras e bruxas. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f8621f22-88ee-41cc-acac-
7bc61e8d144a&instituto=objetivo&referencia=Mulheres:%20pol%C3%ADticas,%20guerreiras
%20e%20bruxas 

 

 

Ciências: 

 

 Dando sequência a Apostila 4 no Módulo 16 – Lentes corretivas. 

 Da página 27 e 28, responder as questões que surgem ao longo dos tópicos e a TC 27. 

 16.4 – Distúrbios da visão e lentes corretivas 

 16.5 – Patologias da visão 

 Não se esqueçam de acompanhar o conteúdo pelo site do colégio 
www.objetivo.com.br, assistir o segundo vídeo da Professora Maria Lúcia. 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=797872cd-812b-4d6a-8b9b-
8842551b59ac&instituto=objetivo&referencia=Dist%C3%BArbios%20da%20vis%C3%A
3o,%20lentes%20corretivas%20e%20patologias%20da%20vis%C3%A3o 

 

Matemática: 

 

 Unidades do tempo I e II. 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana. Clique aqui    e clique aqui 

 Fazer as páginas 70 e 71. 

 Tc 49. 

 Medidas de temperatura 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana. Clique aqui 

 Fazer as páginas 76 até 79. 

 Revisão páginas 80 até 84. 
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Arte: 

 

 Apostila página 31,32 e 33. 

 Ler texto e observar as figuras 

 Fazer proposta da página 33 

 Assistir o vídeo sobre Camille Claudel e  Auguste Rodin  

 

Inglês: 

 

 Na apostila 4, módulo 14, páginas 14 e 19 

 Text Comprehension 

 Grammar: Simple Present 

 Vocabulary: professions 

 Homework 42 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 14 – Let’s go by bus! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos seis primeiros 
quadros. Depois acesse Módulo 14 – Let’s go by bus! Faça os exercícios propostos. E no final do 
módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 

Educação Física: 

 Acessar o link https://youtu.be/MASz9dkZgUk  executar a aula do professor Giovane. 
 
 
 
 

Atenciosamente,  
 

      
 

 
 

https://youtu.be/MASz9dkZgUk

