
 

  

  
  
  
  
  

 

Bragança Paulista, 12 de março de 2021.  
  

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 4º ano A do Ensino Fundamental  

  Planejamento Semanal de 15/03 a 19/03  
  

  #fiqueemcasa  
  
  

Como todos sabem, seguindo decreto municipal, nessa semana continuaremos com nossas aulas 

no modelo online.  

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos presencialmente 

novamente.   

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos.  

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na medida do 

possível pelo zoom, acessando o 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.  

 

 

- Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, 

familiares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento 

presencial.  

Atenciosamente.  

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


 

  

  

  

  

   

 

SEGUNDA-FEIRA – 15/03    
1ª aula: (13:00h – 13:45h)     

PORTUGUÊS: Atividade no caderno (Proparoxítona). *Organização das atividades no caderno.  

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

ED. FÍSICA: Olá! Na aula de hoje vamos explorar os movimentos de 

ataque e defesa presentes na capoeira!  

Portanto esteja com roupa adequada e reserve um espaço ao lado de sua 

área de estudo para que juntos possamos aprender e se divertir 

praticando esse esporte incrível!  

IMPORTANTE: Para a próxima aula vamos testar seus conhecimentos sobre a capoeira através de um QUIZ 

online! Para isso pedimos aos responsáveis que baixe o APP Kahoot! (disponível nas lojas de aplicativos) 

em seu celular e disponibilize o aparelho para seu filho na próxima aula. Isso será muito importante para a 

realização dessa atividade. Caso não seja possível baixar o aplicativo o aluno poderá acessar o QUIZ pelo 

computador, porém, tendo que dividir as telas do site www.kahoot.it e da aula online (Zoom).  

  

 3ª aula: (14:30h – 15:15h)   

PORTUGUÊS: página 160. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 6’40 até o final.  

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h)  
4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

Continuação da 3ª aula.  

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)   

MÚSICA: Apostila de Música – Página 13  

Sua criação: Voz – Rimas e versos  

Acessar o link:   Aula de Música (com o Prof. Renato)  

LIÇÃO DE CASA: Português- Estudar e fazer a revisão no caderno com atenção e capricho.  

 

 

 

http://www.kahoot.it/
http://www.kahoot.it/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2dfcab47-7f35-41a6-9e26-86217f4c8ee5&instituto=objetivo&referencia=210113_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XVII_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2dfcab47-7f35-41a6-9e26-86217f4c8ee5&instituto=objetivo&referencia=210113_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XVII_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=95b77f96-2e25-4827-a0f3-fb3bbe6fc72e&instituto=objetivo&referencia=210113_RenatoCardoso_Musica_III_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=95b77f96-2e25-4827-a0f3-fb3bbe6fc72e&instituto=objetivo&referencia=210113_RenatoCardoso_Musica_III_4Ano_AD


 

  

      
 

  

  

  

TERÇA-FEIRA – 16/03  
1ª aula: (13:00h – 13:45h)   

INGLÊS: Apostila 1 – Fourth Lesson – Whatever is right... think about it!  

Páginas 20 a 22.  

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira Aula: Whatever is right think about it (I)  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9cf6eb02-15a3-4e9b-

9534c09cb82eeafe&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_I_4A

no_AD   

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

PORTUGUÊS: Correção das atividades.  

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)   

 CONTINUAÇÃO DA 2ª AULA.  

  

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 
4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

*BIBLIOTECA: Contação de história com a Prô.  

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: páginas 161 até 164. Clique aqui para assistir ao vídeo.  

LIÇÃO DE CASA: Português- páginas 165 e 168.   

Matemática- páginas 78 até 80.  

  

  

AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS ÀS 18:30H   

  

  

  

  

  

  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9cf6eb02-15a3-4e9b-9534-c09cb82eeafe&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9cf6eb02-15a3-4e9b-9534-c09cb82eeafe&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9cf6eb02-15a3-4e9b-9534-c09cb82eeafe&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9cf6eb02-15a3-4e9b-9534-c09cb82eeafe&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9cf6eb02-15a3-4e9b-9534-c09cb82eeafe&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9cf6eb02-15a3-4e9b-9534-c09cb82eeafe&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9cf6eb02-15a3-4e9b-9534-c09cb82eeafe&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9cf6eb02-15a3-4e9b-9534-c09cb82eeafe&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9cf6eb02-15a3-4e9b-9534-c09cb82eeafe&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9cf6eb02-15a3-4e9b-9534-c09cb82eeafe&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9cf6eb02-15a3-4e9b-9534-c09cb82eeafe&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c0a8dedf-2057-4ca9-ba51-a9de61f50a50&instituto=objetivo&referencia=210113_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XVIII_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c0a8dedf-2057-4ca9-ba51-a9de61f50a50&instituto=objetivo&referencia=210113_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XVIII_4Ano_AD


 

  

  
  

  

  

  

  

QUARTA-FEIRA – 17/03  
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Organização das atividades no caderno.  

Correção das atividades.  

  

2ª e 3ª  aula: (13:45h - 15:15h)  

ARTE: Apostila pág. 13 - Retrato: realidade ou imaginação   

Durante a aula vamos conhecer algumas imagens que retratam pessoas de diferentes formas   

Assistir o vídeo sobre Pablo Picasso que representação pessoas de forma bem criativa criando um estilo 

próprio que faz muito sucesso: https://youtu.be/-up5ke0ZWkk  

Para completar nossos estudos, conheceremos o estilo caricatura que também retrata pessoas.  

Assista ao vídeo: https://youtu.be/e2FFzdC__3I  

  

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h)  
4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

ED. FÍSICA: É dia de GAME!!!  

E aí, já baixou o aplicativo Kahoot em seu celular?  

Hoje iremos aprofundar nossos conhecimentos sobre a capoeira através de um 

super jogo de perguntas e respostas utilizando esse aplicativo.  

Portanto vamos lá!  

Não perca nossa aula e vamos juntos aprender e nos divertir com esse super jogo.  

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

Continuação da 1ª aula.  

LIÇÃO DE CASA: Matemática- Estudar e fazer a revisão no caderno com atenção e capricho.  

História- Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=Kr9sgFn4VXw e assistir ao vídeo, pois será 

utilizado na aula de amanhã.  

  

  

  

  

https://youtu.be/-up5ke0ZWkk
https://youtu.be/-up5ke0ZWkk
https://youtu.be/-up5ke0ZWkk
https://youtu.be/-up5ke0ZWkk
https://youtu.be/e2FFzdC__3I
https://youtu.be/e2FFzdC__3I
https://www.youtube.com/watch?v=Kr9sgFn4VXw%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=Kr9sgFn4VXw%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=Kr9sgFn4VXw%20%20


 

  

  
  

  

  

  

  

QUINTA-FEIRA – 18/03   
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

Correção das atividades de Matemática.  

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

INGLÊS: Páginas 23 a 25  

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Whatever is right think about it (II)  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d433937e-d3e1-4620-

a76ea4ae23e79271&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD  

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

Continuação da 1ª aula.  

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h)  

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

HISTÓRIA- páginas 27 até 31. Clique aqui e assista ao vídeo até 11’38.  

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 4ª aula.  

LIÇÃO DE CASA: História- Clique aqui, assista ao vídeo até 9’52 e siga as orientações da Professora 

Cláudia para que você realize a oficina: “Sítio arqueológico”. Acompanhe nas páginas 24 e 25 da apostila, 

realize as atividades juntamente com a folha quadriculada que encontra-se no material cartonado, assim 

como a professora orienta no vídeo. Esta atividade deverá estar pronta para o dia 26/03, onde será mostrada 

durante a aula.  

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA ÀS 18:30H 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d433937e-d3e1-4620-a76e-a4ae23e79271&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d433937e-d3e1-4620-a76e-a4ae23e79271&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d433937e-d3e1-4620-a76e-a4ae23e79271&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d433937e-d3e1-4620-a76e-a4ae23e79271&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d433937e-d3e1-4620-a76e-a4ae23e79271&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d433937e-d3e1-4620-a76e-a4ae23e79271&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d433937e-d3e1-4620-a76e-a4ae23e79271&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d433937e-d3e1-4620-a76e-a4ae23e79271&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d433937e-d3e1-4620-a76e-a4ae23e79271&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d433937e-d3e1-4620-a76e-a4ae23e79271&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_II_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1ae9692a-8f68-4325-9f7d-4819609a01c6&instituto=objetivo&referencia=200414_EvlinGomes_Historia_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1ae9692a-8f68-4325-9f7d-4819609a01c6&instituto=objetivo&referencia=200414_EvlinGomes_Historia_I_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=42292751-6a28-4288-85ef-dab825e2977c&instituto=objetivo&referencia=201120_ClaudiaSantos_Historia_V_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=42292751-6a28-4288-85ef-dab825e2977c&instituto=objetivo&referencia=201120_ClaudiaSantos_Historia_V_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=42292751-6a28-4288-85ef-dab825e2977c&instituto=objetivo&referencia=201120_ClaudiaSantos_Historia_V_4Ano_AD


 

  

  
   

 
 
  

SEXTA-FEIRA – 19/03   
1ª aula: (13:00h – 13:45h)   

HISTÓRIA- páginas 32 e 33. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 11’38 até o final.  

  

 2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula.  

   

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

PORTUGUÊS- página 146.  

   

INTERVALO (15:15h – 15:45h)  
4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

Continuação da 3ª aula.  

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

INFORMÁTICA: Hoje continuaremos os nossos estudos sobre o Projeto Pedagógico “Vamos falar de 

poesia?”, conhecendo o que os poemas / poesias visuais e o “cyberpoema”. Mas antes você sabe a 

diferença entre “poesia” e poema”? Muitos definem como sendo a mesma coisa, mas na verdade, possuem 

diferenças nas suas definições:  

Poema: texto literário formado por versos.  

Poesia: produção artística que provoca emoções.  

  

  Agora, vamos aprofundar nossos conhecimentos e produzir poemas / poesias visuais!  

• POEMAS VISUAIS - conceito  

• Vídeo: O QUE SÃO POEMAS VISUAIS até 2’50’’  

• Vídeo: CINCO POEMAS CONCRETOS (CYBERPOEMA)  

• GERADOR DE POESIAS VISUAIS (WORDART)  

• GERADOR MANUAL DE POEMA CONCRETO  

• GERADOR DE POEMA CONCRETO  

__________________________________________________ CONTEÚDO 

ESPECIAL (acesse se necessário):  

• PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e 

idioma)  

• MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR   

• NOVO VÍDEO! – COMO ACESSAR OS LINKS PELO BATE PAPO NAS AULAS DE 

INFORMÁTICA  

(computador, notebook, celular, tablet)  

LIÇÃO DE CASA: História- página 34.  

Português- caderno (Folhinha: Caça-palavras: Localize o nome de dez animais).   

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1ae9692a-8f68-4325-9f7d-4819609a01c6&instituto=objetivo&referencia=200414_EvlinGomes_Historia_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1ae9692a-8f68-4325-9f7d-4819609a01c6&instituto=objetivo&referencia=200414_EvlinGomes_Historia_I_4Ano_AD
https://www.culturagenial.com/o-que-e-um-poema-visual-exemplos/
https://www.culturagenial.com/o-que-e-um-poema-visual-exemplos/
https://www.culturagenial.com/o-que-e-um-poema-visual-exemplos/
https://www.culturagenial.com/o-que-e-um-poema-visual-exemplos/
https://www.youtube.com/watch?v=jhWWjqzpfmg
https://www.youtube.com/watch?v=jhWWjqzpfmg
https://www.youtube.com/watch?v=yC3e7rmSYM4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=yC3e7rmSYM4&t=1s
https://wordart.com/create
https://wordart.com/create
https://www.poemofquotes.com/tools/poetry-generator/manual-concrete-poem-generator?gosubmit=1
https://www.poemofquotes.com/tools/poetry-generator/manual-concrete-poem-generator?gosubmit=1
https://www.poemofquotes.com/tools/poetry-generator/concrete-poem-generator
https://www.poemofquotes.com/tools/poetry-generator/concrete-poem-generator
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k

