
 

 

 
Inf.: 0573/20 

 
Bragança Paulista, 23 de setembro de 2020. 

 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 23/09 a 29/09 

 

 #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. 

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 

 

Português: 

 

Olá querido aluno!  

 Apostila do 3º bimestre. 

 Módulo 6- Influência Africana. 

 Atividade de criação: Entrevista. 

 Nesta atividade, você atuará como entrevistador e como entrevistado. Você fará perguntas a 
um escravo e responderá como se fosse ele mesmo! Todo o planejamento está nas páginas 
72 e 73.  

 Essa entrevista poderá ser feita no caderno podendo utilizar a tarefa 40 “Entrevista com Pedro 
Álvares Cabral” como exemplo do gênero textual. 

 Pesquisa sobre uma personagem do folclore brasileiro. 

 Poderá ser impressa e sua apresentação será em nossas aulas! 

 Atividade adaptada das páginas 74 e 75. 

 Como reforço tarefas 56 e 57. 

Bons estudos! 

 

Geografia: 

 

 Caderno#3: Módulo#6: A atmosfera terrestre 

 Semana Especial de Revisão dos Conteúdos.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 

Informática: 

 

 Módulo 9: Coordenadas 

 Ler as páginas 12 e 13. 

 Atividade da página 13.  (Siga o exemplo da página 12). 

 Enviar os exercícios 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 15 - A Europa além dos romanos - REVISÃO 

 1 vídeo - Professor Fernando. 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: A Europa além dos romanos. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5dd53d06-4790-4044-bd5a-
be488431abe7&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_VII_6A
no_AD 

 

Matemática: 

 

 Correção das revisões módulo 9. 

 Revisão página 109 até 112. 

Assistir ao vídeo da professora Luciana: Geometria espacial e características dos sólidos. Cli-
que aqui 

 Fazer as páginas 114 e 115. 

Assistir ao vídeo da professora Luciana:  Características dos sólidos II. Clique aqui 

 Fazer as páginas 119 até 123. 

 

Arte: 

 

 Apostila página 17 e 18.  

 Ler texto e responder a pergunta da página 17 

 Na página 18 vamos entender o significado da palavra Haikai!! Depois de assistir o ví-
deo https://youtu.be/OvktCw5r-D8 

 Fazer um Haikai com  uma ilustração.  

 Crie seu próprio Haikai!! Seja Criativo!!!  

 

Ciências: 

 

 Como nessa semana finalizamos o 3º Bimestre, iremos revisar conteúdos, corrigir ativi-
dades que estejam em aberto e na sequência iniciar a Apostila do 4º Bimestre. 

 Seguem alguns links de vídeos para que vocês assistam e iremos debater os temas 
abordados em aula. 

 Célula - https://www.youtube.com/watch?v=Xu3K61-Tx2c 

 Níveis de organização celular - https://www.youtube.com/watch?v=0gTiE1hLQZ4 

 Esferecidade - https://www.youtube.com/watch?v=dDKa9RqgNoc 

 

Bons Estudos! 
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Inglês 

 

 Na apostila 3, módulo 12, páginas 32 a 37 

 Text Comprehension 

 Grammar: Present Continuous 

 Vocabulary: review 

 Homework 35, 36 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 12 – What time is it! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos cinco últimos 
quadros. Depois acesse Módulo 12 – What time is it! 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/QAI3vuCVMmU para a atividade proposta pelo professor Gio-
vane.  

 Sigam as orientações e façam o que se pede! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Coordenação. 

 
 
 
 

https://youtu.be/QAI3vuCVMmU

