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#fiqueemcasa 
 
 

4° ano A - Ensino Fundamental 

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 o nosso “Bate-papo” com os professores continuará!  
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, disponibilizaremos 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 preci-

so 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 von-
tade para retornar às explicações das video aulas e consultar quando quiser os textos e outras in-
formações do portal. Para facilitar o estudo, elaboramos o seguinte cronograma. 

 
 

Continuem realizando as atividades com dedicação! 
Estamos com saudades! Até a próxima!! Beijos, Professores do 4° ano. 

 
 
 
 
 
 
 

www.objetivobp.com.br


 

 

 
Programação para a semana de 20 a 26/05:  

 

QUARTA-FEIRA - 20/05 

Acessar o link:  https://youtu.be/1eEmWq-x3Kw  com as orientações da professora Adriana.  

CIÊNCIAS: Acessar o portal no módulo 02, assistir o 1º vídeo: Água, manutenção da vida! (Prof.ª Eliana) e acompa-

nhar nas páginas 5 a 9 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

Realizar as atividades das páginas 10 a 13; na página 10 você utilizará os recortes da página 79 da apostila.  

PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 03, assistir o 1º vídeo: Elementar, meu caro aluno! Suas experiências- 

atividades iniciais (Prof.ª Bruna) e acompanhar nas páginas 5 a 7 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

-Caso você não consiga ler o QR Code da página 7, utilize o link clique aqui 

- Lição de casa: página 105. 

INTERVALO  

INFORMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/5x7HNJPkzhs com as orientações da professora Gabriela Leme. 

Programação: Nessa aula, vamos testar o seu conhecimento sobre dois assuntos que você tem estudado em Mate-

mática e Língua Portuguesa, para ficar ainda mais craque!!! 

Sólidos geométricos: 

SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 1          SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 2          SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 3 

Ortografia, para escrever cada vez melhor! 

ORTOGRAFIA 1             ORTOGRAFIA 2             ORTOGRAFIA 3 
 

 

QUINTA-FEIRA - 21/05 

HISTÓRIA: Acessar o portal no módulo 02, assistir o 1º vídeo: A chegada de grupos humanos na América. (Prof.ª Ana 

Paula) e acompanhar nas páginas 147 a 152 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui  

MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 06, assistir o 1º vídeo: Distribuidora de brindes. (Prof.ª Cibele) e acompa-

nhar nas páginas 89 a 91 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

- Ainda no módulo 06, assistir o 2º vídeo: Situação-problema. (Prof.ª Cibele) e acompanhar na página 92 da apostila. 

Ou utilize o link: clique aqui 

INTERVALO  

INGLÊS: Acesse o link:  Clique aqui para acessar as orientações da teacher Amanda.   

 Aula 1 - First Lesson – Be wise! Do everything with love! 

Acessar o link: Clique aqui  

Assistir ao vídeo com as orientações da Teacher Danielle 

Fazer as atividades das páginas 2 e 3. 

Aula 2 – First Lesson – Be wise! Do everything with love! 

Acessar o link: Clique aqui  

Assistir ao vídeo com as orientações da Teacher Danielle 

Fazer as atividades das páginas 4 e 5. 

Atividades Extras: 

Visitem os links abaixo e pratiquem o vocabulário de “School objects” com jogos interativos: 

Clique aqui 1 

Clique aqui 2 

Clique aqui 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/1eEmWq-x3Kw
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=866066b6-a4eb-43c1-ba5c-2637829d505d&instituto=objetivo&referencia=200318_ElianaFeitoza_Ciencias_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9c9c5997-506d-496b-9d68-7d74b3d66c5e&instituto=objetivo&referencia=200319_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_I_4Ano_AD
https://www.flipsnack.com/manualdoprofessor/animais-de-estima-o_detetives_qr-code.html
https://youtu.be/5x7HNJPkzhs
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=5620
https://matematicazup.com.br/jogos-de-matematica-memoria-geometrica/
https://pt.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-shapes/basic-geo-geometric-solids/e/identify-geometric-solids--3d-figures-
https://www.soportugues.com.br/secoes/jogos/jogo.php?jogo=12
http://miriamjuss.meusjogosonline.com/jogar.asp?id=12283587&jogo=jogar+Brincando+de+Ditado+%2D+Ortografia+online
https://rachacuca.com.br/quiz/101806/ortografia-e-gramatica-i/
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ac61e48f-361e-487f-af11-bcb1fcc4b49e&instituto=objetivo&referencia=200318_AnaGuglielmo_Historia_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5b680c9c-9a7a-4e1a-ba9e-84c85a494f68&instituto=objetivo&referencia=200318_CibeleMonego_Matematica_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6ff84c6a-2315-48db-9bb4-556779cdf3c9&instituto=objetivo&referencia=200318_CibeleMonego_Matematica_II_4Ano_AD
https://youtu.be/rjA3n_xhWyQ
https://youtu.be/rjA3n_xhWyQ
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b631123b-9f65-4d96-94b6-0923ea72bd70&instituto=objetivo&referencia=200321_DaniellePadilha_Ingles_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=838f44fc-b3d8-4d50-9ea4-d0ae9d6d0e24&instituto=objetivo&referencia=200321_DaniellePadilha_Ingles_II_4Ano_AD
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/find-the-pairs/school
https://www.eslgamesplus.com/school-supplies-esl-interactive-vocabulary-crocodile-board-game/
https://www.english-learn-online.com/vocabulary/classroom-objects/learn-classroom-objects-vocabulary-in-english/


 

 

 
 

SEXTA-FEIRA - 22/05 

HISTÓRIA: Acessar o portal no módulo 02, assistir o 2º vídeo: Povos que se desenvolveram na região dos Andes. 

(Prof.ª Evlin) e acompanhar nas páginas 153 a 156 da apostila. Ou utilize o link clique aqui 

- Recortar as cartas do jogo que estão nas páginas 199 a 205 da apostila. 

- Depois de realizar o jogo e as atividades propostas, você deverá guardar as cartas para utilizarmos na semana se-

guinte. 

CIÊNCIAS: Acessar o portal no módulo 02, assistir o 2º vídeo: Diálogo com o texto. (Prof.ª Eliana) e acompanhar a cor-

reção das atividades das páginas 10 a 13 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 
 

INTERVALO  
MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/80hWvMwLzYo com as orientações da professora Cris.  

Escrita musical. Classificação dos compassos: Binário, Ternário e Quaternário. 

Praticando o compasso ternário – música: Song of the Trinity (material: um balde e duas colheres) 

Apostila de Música: págs. 26, 27 e 28. 
 

SEGUNDA-FEIRA - 25/05 

PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 03, assistir o 2º vídeo: Exploração e descoberta - Hora do jogo. (Prof.ª Bru-

na) e acompanhar nas páginas 8 e 9 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

- Ainda no módulo 03, assistir o 3º vídeo: Hora do texto - Sherlock Holmes - Diálogo com o texto. (Prof.ª Bruna) e 

acompanhar as páginas 10 a 13 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

- Lição de casa: páginas 106 e 107. 

 GEOGRAFIA: Acessar o portal no módulo 02, assistir o 1º vídeo: O espaço em transformação: as diferentes paisa-

gens. (Prof.ª Ana Paula) e acompanhar nas páginas 211 a 218 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui                   

INTERVALO  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=12deEsx1_7w  com as orientações da professora Vivian.  
Objetivos: Dobradura; retomar com as crianças dobras básicas, que são feitas em proposta de dobraduras. A saber, dobrar ao 

meio, horizontalmente e verticalmente dobrar na diagonal, dobrar para frente/para trás, para cima e para baixo. Em seguida pedir 
que façam uma dobradura. 
Atividade: Brincadeira Unha de gato do movimento.   
 TUTORIAL https://www.youtube.com/watch?v=fvz49vJHDig 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=bfmZlzuFJQc com as orientações do professor Jefferson Caetano. 
Programação: 

Abaixo, você terá acesso à descrição das atividades propostas no vídeo acima:  
 PROPOSTA DA SEMANA: 
TAPOBOL 

A atividade dessa semana é uma adaptação do tênis de mesa ou de campo. 
Com uma bolinha e uma marcação no chão (campo de jogo e “rede”) você deve jogar uma partida de tênis usando apenas as mãos 
para rebater, sempre com “tapas” na bolinha de baixo para cima (sem cortada). Se estiver sozinho, pode jogar rebatendo a bola 
contra a parede tentando o máximo de vezes que conseguir. Lembre que a bolinha só pode dar um “quique” no chão!  
Você pode jogar em espaços pequenos como um cômodo (ajoelhado) ou grandes como o quintal, utilizando-se das linhas do piso ou 
fazendo suas marcações com os materiais que possui em casa.  
* ATENÇÃO: Peça autorização aos seus responsáveis e cuidado com objetos que podem ser quebrados e derrubados. 

 MEU CORPO: 
Nessa semana iremos conhecer um pouco da capacidade física FORÇA, que é a capacidade de vencer uma carga (peso) 

através da ação dos músculos, podendo assim mover um objeto ou seu próprio corpo. 
Para conhecer a força e todas as suas possibilidades, faremos duas atividades: 
1 – Salto Kanguroo: Você deverá estar parado atrás de qualquer linha no chão e, sem tomar impulso, tentar realizar um único salto 

até o ponto mais distante que conseguir. Marque seus resultados e tente outras vezes, percebendo qual parte do corpo está mais 
fazendo força para realizar a tarefa. 
2 – Carrinho de Mão: Peça que alguém te segure pelas pernas, de forma que você apóie suas mãos no chão e assim, como um 

“carrinho de mão” tente caminhar por alguns metros. Veja até onde consegue ir e perceba agora qual parte do corpo realizou ma is 
força para realizar a tarefa. 

 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8f40a8fc-5464-41f1-ae78-00440a21e146&instituto=objetivo&referencia=200414_EvlinGomes_Historia_II_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d2cb9fd0-fdc0-42a3-add2-e213726b08c5&instituto=objetivo&referencia=200318_ElianaFeitoza_Ciencias_II_4Ano_AD
https://youtu.be/80hWvMwLzYo
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9a654e91-7aa4-4def-975d-691fadb58dc5&instituto=objetivo&referencia=200319_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_II_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ee995fd6-1a24-4cdd-aef1-0e2b8a825e27&instituto=objetivo&referencia=200319_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_III_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bb6f719a-ca36-4bf5-91e2-5da82de85562&instituto=objetivo&referencia=200318_AnaGuglielmo_Geografia_I_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=12deEsx1_7w
https://www.youtube.com/watch?v=fvz49vJHDig
https://www.youtube.com/watch?v=bfmZlzuFJQc


 

 

 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 26/05 

 

MATEMÁTICA: Acessar o portal no módulo 06, assistir o 3º vídeo: Exploração e descoberta/ Hora do jogo/ situação-

problema. (Prof.ª Cibele) e acompanhar nas páginas 93 a 95 da apostila. Ou utilize o link:  clique aqui 

-Você deverá utilizar os encartes das páginas 2 e 3. 

 PORTUGUÊS: Acessar o portal no módulo 03, assistir o 4º vídeo: Produção de texto - Parte1. (Prof.ª Bruna) e acom-

panhar nas páginas 14 a 16 da apostila. Ou utilize o link: clique aqui 

- Você deverá utilizar o encarte da página 139. 

INTERVALO  

 

ARTE:  

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=g-W_vGkKQhk com as orientações da professora Adriana.   

Módulo 1 - Retratos (agora é com você): Atividade da página 17.  

Façam uma colagem com metade de uma figura humana de revista e complete o desenho que falta.  

 

  
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f52de552-5002-499d-84c5-a1a3e6346643&instituto=objetivo&referencia=200401_CibeleMonego_Matematica_I_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=278cc530-0bc3-47c2-9c79-ff5a80863c73&instituto=objetivo&referencia=200319_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IV_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=g-W_vGkKQhk
https://www.youtube.com/watch?v=g-W_vGkKQhk

