
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 06 de agosto de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 09/08 a 13/08 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

#fiqueemcasa 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo Zoom e deverão ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas 

EAD caso sejam impossibilitados de participar ou se porventura surgirem dúvidas. 

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

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente na escola!  

    

Qualquer dúvida entre em contato com a secretaria da escola para ajudarmos em suas necessida-

des! 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

Português: 

Olá queridos alunos!  

Apostila do 3º bimestre. 

Módulo 5 - Influências indígena e portuguesa. 

Para as aulas: 

Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “A chegada dos Portugueses (III)”: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fddf4871-9712-46b2-ba2b-

99fa97c71768&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_III_6Ano_AD 

Aula 1- Leitura e atividades das páginas 16 e 17. Tarefa 42. (Formação de palavras) 

Aula 2- Revisão para avaliação. Tarefa 43. 

Aula 3- Leitura e atividades das páginas 18 e 19. Tarefa 44. (Interpretação de notícia) 

Aula 4- Leitura e atividades das páginas 20 e 21. 

Aula 5- Produção de texto: Diário. 

 
Bons estudos! 

 

Geografia: 

Caderno#3: Módulo#5: A história da Terra 

Assistir as vídeoaulas: 

Aula 1: 3. A Litosfera se movimenta. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria (A Litosfe-

ra se movimenta I):  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=02db09f7-f0f3-4878-aa08-

6fe6c389fe47&instituto=objetivo&referencia=200629_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_6Ano_AD 

Aula 2: 3.1 Teoria da Deriva Continental. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria (A 

Litosfera se movimenta II): 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0812ff64-d2ac-4ef1-bf05-

52be00ad297f&instituto=objetivo&referencia=200629_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_6Ano_AD 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos entre as páginas 10 e 16. Con-

cluindo a Tarefa#18 e #19.  

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! 

E não se esqueça: Agosto é o mês dos Estudantes!!! 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

Aula 1: Laboratório de Programação TurtleArt.  

Programando com blocos. 

Ler a página 4. 

Atividade da página 5. (Use o comando repita). 

Acesso a plataforma: www.objetivo.br   

Nosso e-mail de contato: objetivoinfo.6anos@gmail.com  

 
 

História: 

 
AULA 1 

 

MÓDULO TEMA 

12 

Cidadania em Roma Antiga 
Páginas: 12 a 16. 
Ao longo dessa aula iremos entender quem era cidadão na sociedade 
Romana e quais eram seus direitos.  

 
→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ca98024c-3726-
440d-94af-
9a84451d5d8b&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_I_6Ano_AD  

 
 

AULA 2 
 

MÓDULO TEMA 

12 

A situação das mulheres na Grécia e em Roma 
Páginas: 17 e 18. 
Durante essa aula vamos refletir sobre a condição das mulheres nas soci-
edades antigas. 

 

 
→Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ca98024c-3726-
440d-94af-
9a84451d5d8b&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_I_6Ano_AD  

 
Queridos alunos e alunas, realizem a TC 22. 
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Matemática: 

Aula 1: Multiplicação e divisão de frações. 

Assistir ao vídeo da professora Luciana.  Parte I  Clique aqui e parte II clique aqui 

Aula 2: Páginas 11 e 12, exercícios 1 ao 4.   

Correção dos exercícios. 

Aula 3: páginas 13 e 14, exercícios 5 ao 9. 

Aula 4: TC 35. Correção dos exercícios. Exercícios extras, caderno. 

Aula 5: correção dos exercícios. 

 

 

Arte: 

Tema Pontos de Yayoi  Kusama 

Aula 1 :Assistira ao video sobre "pontos" https://youtu.be/18FClqTssr4 

Montar um desenho com composição de pontos e círculos  

Aula 2: Pintura com tintas da composição feita na aula 1 

 
 
 

Ciências: 

Na Apostila 3 trabalharemos ainda no Módulo 9 - Matéria e energia - A água. 

Aula 1: 9.6 - Ciclo da água na natureza. 

Módulo 10 – A ÁGUA E SUAS PROPRIEDADES 

10.1 - Solvente universal 

Vocês deverão ler atentamente a parte teórica, grifando a principal ideia, refletir sobre o tema abor-

dado e responder as questões que surgirem ao longo do módulo. 

Aula 2: 10.2 - Água congelada flutua na água líquida. 

Leitura com destaque a principal ideia do texto, realização das questões e TC 19. 

Aula 3: 10.4 - Propriedades gerais de todos os líquidos. 

Aula 4: 10.4 - Propriedades gerais de todos os líquidos. 

Leitura da parte teórica com destaque a principal ideia e realização das questões ao longo do módulo. 

        
                                                            Beijos carinhosos da Prô Fabi. 
                                                                                    Bons Estudos! 
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Inglês: 

Aula 1: Na apostila 3, Módulo 9, páginas 7 a 09. 

Aula 2: páginas 10 e 11. 

Texto: Leitura e Interpretação 

Grammar: Present Continuous  

Vocabulary: Clothes, colors 

Resolver os exercícios propostos 

Fazer Homework 27 e 28 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-

plina Inglês, acesse Módulo 9 – A fashion runaway! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos último-

sos quadros. Depois acesse Módulo 9 – A fashion runaway!  E ao final do módulo assista a vídeo 

aula com a Prof. Márcia. Portal Tv Web (unip.br) 

 
 
 

Educação Física: 

Aulas 1 e 2: Tema: Futebol Americano 
Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 
 

 
Atenciosamente, 

 

 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150713_marciasantos_ingles_i_6ano_ad

