
 

 

Inf.: 0800/20 
 
 

Bragança Paulista, 02 de dezembro de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 4º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 02, 03 e 04/12 

 

#fiqueemcasa 

 

O ano letivo está chegando ao fim e neste momento, toda nossa equipe pedagógica e admi-

nistrativa gostaria de agradecer por todo o apoio e reconhecimento de nosso trabalho e esforço em 

virtude dos procedimentos adotados pelo Colégio Objetivo em tempos de pandemia! 

A importância das atividades e a permanência da rotina de estudos para evitarmos perdas 

acadêmicas foi fundamental para o crescimento pedagógico durante a suspensão das aulas e para 

manter estreitos os laços entre professores e alunos neste período de afastamento presencial. 

Vocês são muito importantes para nós e gostaríamos de parabenizá-los pela dedicação em 

auxiliar seu filho em sua aprendizagem! Vocês, sem dúvida fizeram a diferença na vida deles e 

contribuíram para o prosseguimento de estudos! 

 MUITO OBRIGADO! 

Colégio Objetivo Bragança 

 

 



 

 

 
Planejamento Semanal de 02 a 04/12 
 

QUARTA-FEIRA – 02/12 

PORTUGUÊS: Que tal compartilharmos algumas atividades do 3º Bimestre? Você vai curtir! 

MATEMÁTICA: Você resolverá uma situação-problema. Será um desafio proposto pela Prô. 

MÚSICA: Acessar o link  https://youtu.be/9Ihkww1Uy74 com as orientações da professora Cris Lima. 

Cup song – When I’m Gone – Ana Kendrick) 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8&list=RDdwYCR68ssBQ&index=11  

Sequência rítmica. Ritmo com copo – We will rock you (Queen) 

Material necessário: 1 copo de plástico 

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=gmI19gbGgSU com as orientações da professora Mariana. 

Song: Merry Christmas.  
 

QUINTA-FEIRA – 03/12 

CIÊNCIAS: Chegou a hora de compartilharmos mais atividades do 3º Bimestre! Será bem interessante! 

MATEMÁTICA: Faremos o “Superdesafio das Operações”! Será incrível!!! 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=WTs6sNN2iUo com as orientações da 

professora Vivian. 

Objetivo: Recreação e Diversão para as férias. Atividade: Sugestões de Atividades para piscina (podendo adaptá-las para fora da água).   
  

SEXTA-FEIRA – 04/12 

PORTUGUÊS: Escrita e ilustração sobre o que você mais gostou de fazer no 4º ano. 

HORA DA DIVERSÃO FINAL: Brincadeira: STOP                                                  

ARTE: Criar bonecos de papel. Você deve criar um personagem usando criatividade e materiais disponíveis em casa.  

Você  deverá apresentar seu boneco para a turma da classe. Não  se esqueça de dar um nome, idade, coisas que ele gosta de fazer e 

comer. Crie uma personalidade pra ele!  Divirta se!!!! 

Vídeo de Apoio: https://youtu.be/rVLY2EcQEqw 

INFORMÁTICA: ESPECIAL DE NATAL E FÉRIAS - Seguem alguns jogos, desenhos de Natal e dicas de filmes para você se divertir 

nas férias!  

 JOGOS DE NATAL DIVERSOS 

 JOGOS EDUCATIVOS DE NATAL - DIVERSOS 

 HISTÓRIA: ERA UMA VEZ O PRIMEIRO PINHEIRO DE NATAL 
Desenhos sobre o Natal: 

 TURMA DA MÔNICA: AS DOZE BADALADAS DOS SINOS DE NATAL 

 TURMA DA MÔNICA: LINDA NOITE DE NATAL 

 TURMA DA MÔNICA: UM FELIZ NATAL PARA TODOS 

Dicas de filmes sobre tecnologia, games ou personagens de games para assistir nas férias (podem ser encontrados na internet ou em 
canais por assinatura como Tele Cine, Netflix, Amazon Prime Vídeo, ou ainda alugados em Tvs por assinatura como Net, Vivo, etc.): 

 Pixels 

 Minecraft o filme 

 Emoji o filme 

 Detona Ralph 

 WiFi Ralph – Quebrando a internet 

 Sonic o filme 

 Wall-e 

 Operação Big Hero 

 Robôs 

 Astro Boy 

Queridos alunos e famílias: 
PARA ASSISTIR À MENSAGEM ESPECIAL DA  
PROFª. GABI A TODOS VOCÊS, CLIQUE AQUI. 

Um grande abraço a todos com muitas saudades e boas férias!  
Professora Gabriela Leme – Informática ♥ 
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