
 

 

 

 

 

Bragança Paulista, 26 de março de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do  4º ano B do Ensino Fundamental 
Planejamento Semanal de 05 a 09/04 

 
 
Lembramos que o período de 29/03 a 01/04 foi decretado feriado, as-
sim, retomaremos nossas aulas no dia 05/04. 

 
 

 

  #fiqueemcasa 
 
  

Seguimos com nossas aulas, aguardando e respeitando as determinações do governo, que podem 

mudar em questão de dias. 

Vamos sempre respeitar as determinações, cumprir os protocolos para ficarmos todos bem. 

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

 Link para acesso às aulas: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1 (Senha: 40346666) para 

todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, as mesmas deverão ser acompanha-

das pela programação semanal abaixo. 

 

 - Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referen-

te ao aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo 

nesse tempo de afastamento presencial.  

 

 

          Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA - 05/04 
Revisão para a avaliação de História e Geografia no APP. 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

ED. FÍSICA:  Tá na cara! 

Na aula de hoje vamos fazer uma prévia de nossa gravação da música 

FUNGA ALÁFIA, explorando a beleza da pintura de rosto e as cores e 

acessórios da vestimenta africana. 

Portanto venha com todos os acessórios que você possui para se carac-

terizar. Além de dar dicas, faremos o ensaio da música para gravar na 

próxima aula. Você não pode perder! 

SUGESTÕES: Como fazer tinta de rosto caseira: 

 https://pt.wikihow.com/Fazer-sua-Pr%C3%B3pria-Tinta-Facial (Modo 01) 

Para mais ideias sobre a vestimenta africana explore o Pinterest:  

https://br.pinterest.com/search/pins/?q=Cultura%20africana&rs=srs&b_id=BNpfKGFSq1RrAAAAAAAAAAC5F

BIx0XzaYyLie5uP2Mpv5MaFVB4QSK4l7vXNSZIW5R6XSW2RNyh4thjRWsKJjTw&source_id=PlEDO3Bk 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

GEOGRAFIA - páginas 95 até 97. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 6’55 até o final. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 16:30h) 

ARTE: Apostila pág. 17 Retratos  

Escolher uma imagem de revista com um rosto humano, recortar metade do rosto e colar na pág. 17. Em se-

guida, complete com os detalhes que faltam!  

Depois de conhecer a obra do Picasso: https://images.app.goo.gl/kET1gbf55HgnuabK9, faça um rosto grande 

em um sulfite, recorte ao meio no sentido vertical e cole  uma parte apenas. Na pág. 18, complete o rosto cri-

ando uma outra expressão facial. Seja criativo e caprichoso!!! 

LIÇÃO DE CASA: Geografia - páginas 108 até 110. 

Matemática - páginas 38 e 39. 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikihow.com/Fazer-sua-Pr%C3%B3pria-Tinta-Facial
https://br.pinterest.com/search/pins/?q=Cultura%20africana&rs=srs&b_id=BNpfKGFSq1RrAAAAAAAAAAC5FBIx0XzaYyLie5uP2Mpv5MaFVB4QSK4l7vXNSZIW5R6XSW2RNyh4thjRWsKJjTw&source_id=PlEDO3Bk
https://br.pinterest.com/search/pins/?q=Cultura%20africana&rs=srs&b_id=BNpfKGFSq1RrAAAAAAAAAAC5FBIx0XzaYyLie5uP2Mpv5MaFVB4QSK4l7vXNSZIW5R6XSW2RNyh4thjRWsKJjTw&source_id=PlEDO3Bk
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=da57caf2-8ab8-40ef-8d4b-f3aec56c891b&instituto=objetivo&referencia=200313_ClaudiaSantos_Geografia_4Ano_AD
https://images.app.goo.gl/kET1gbf55HgnuabK9


 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 06/04 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

HISTÓRIA: páginas 38 até 41. Clique aqui para assistir ao vídeo até 9’15. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

HISTÓRIA: páginas 42 e 43 (leitura e explicação da lição de casa). Clique aqui para assistir ao vídeo a partir 

de 9’15 até o final. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MÚSICA: Acessar o link:   https://youtu.be/Nw9fVgP-qsk   

Projeto Pedagógico – Poesias  

O livro em voz alta, poesia e música: A fruta da roseira. 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

CIÊNCIAS: páginas 136 até 138. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 5’41 até 13’00. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: páginas 98 até 100. Clique aqui para assistir ao vídeo até 4’37. 

Lição de casa: Ciências- páginas 138 e 139 (somente a questão b). 

Geografia- página 100 (somente a questão 3). 

História- Ler as orientações na página 43 e realizar a atividade na folha cartonada da página 59. Assistir ao 

vídeo indicado na 2ª aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=01e31953-618f-486b-9252-b477ac0a11f1&instituto=objetivo&referencia=200319_VaniaMoreira_Historia_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=01e31953-618f-486b-9252-b477ac0a11f1&instituto=objetivo&referencia=200319_VaniaMoreira_Historia_4Ano_AD
https://youtu.be/Nw9fVgP-qsk
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a2d53560-be70-4b1d-a069-92f30faf1127&instituto=objetivo&referencia=200416_ElieteGeraldo_Ciencias_III_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=443df63d-0ee3-44c0-9743-795da5b9827e&instituto=objetivo&referencia=200316_ClaudiaSantos_Geografia_4Ano_AD


 

 

 

 

QUARTA-FEIRA - 07/04 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: correção das páginas 38 e 39. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 10’40 até 16’04. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

CIÊNCIAS: páginas 140 e 141. Clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 13’58 até o final. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

ED. FÍSICA: “Funga Alafia” é uma canção de origem africana para acolhimento e saudação na chegada, no 

encontro ou reencontro, sinal de boas-vindas!  

A letra é simples: uma única frase repetida várias vezes 

A coreografia também, uma composição de gestos com os braços pelo corpo (cabeça, boca, coração) 

As palavras expressam paz, harmonia, amizade, como se vê a seguir: 

 

Em ti eu penso 

Contigo eu falo 

Gosto de ti 

Somos amigos 

 

Convidamos todos os alunos a gravar um vídeo de até 20 segundos a ser divulgado como uma mensagem 

especial para toda a comunidade nesse momento difícil que vivemos. Um recado a todos em que dizemos: 

“mesmo distantes, estamos juntos e nossos pensamentos estão em ti para o quanto antes, estejamos juntos 

novamente. Sinta-se acolhido!”  

O vídeo com a coreografia a música seguem nos links:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZxAUE0y4XXo   https://www.youtube.com/watch?v=Byb29qtEXog  

 

Sinta o clima e solte o corpo! Você pode fazer a coreografia ou se movimentar a vontade.  

A gravação deverá ser enviada até o dia 14/04/21 para os números do Colégio (WhatsApp): 4034-6660 ou 

4034-6661  

Não se esqueça de colocar o nome do aluno e a sala que está. Participe!!! 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: EASTER ACTIVITY – Atividade de Páscoa disponível para impressão no APP. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

 Continuação da 2ª aula. 

Lição de casa: Português- páginas 230 e 231. Ciências - páginas 171 e 172. 

  

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=efbdbdbe-5a20-4f11-b5c1-4d8ef9d40130&instituto=objetivo&referencia=201215_VanessaMartin_Matematica_III_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a2d53560-be70-4b1d-a069-92f30faf1127&instituto=objetivo&referencia=200416_ElieteGeraldo_Ciencias_III_4Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=ZxAUE0y4XXo
https://www.youtube.com/watch?v=Byb29qtEXog


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA - 08/04 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

CIÊNCIAS: páginas 144 e 145. Clique aqui para assistir ao vídeo até 6’17.      

Explicação da experiência (páginas 148 e 149). Clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 8’25 até o final. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h): 

CIÊNCIAS: Páginas 150 até 158. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

Continuação da 2ª aula. 

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Review 4 - páginas 32 a 34 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Review 3 – 4 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fe2b013d-fdfd-498f-9e65-

dcf653ac42d2&instituto=objetivo&referencia=200605_MagaliOliveira_Ingles_4Ano_AD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

Continuação da 3ª aula. 

Lição de casa: Ciências - Realizar a experiência das páginas 148 e 149 para o dia 20/04.  

H/G - Realizar a revisão no caderno com capricho e atenção. As atividades encontram-se no APP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=07a5c7c8-7ac7-4cc4-97a0-b4f25dc804c8&instituto=objetivo&referencia=200416_ElieteGeraldo_Ciencias_IV_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=07a5c7c8-7ac7-4cc4-97a0-b4f25dc804c8&instituto=objetivo&referencia=200416_ElieteGeraldo_Ciencias_IV_4Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=78560ac8-7bb9-4284-b5e1-12e5f711452e&instituto=objetivo&referencia=200316_ElianaSanti_Ciencias_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fe2b013d-fdfd-498f-9e65-dcf653ac42d2&instituto=objetivo&referencia=200605_MagaliOliveira_Ingles_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fe2b013d-fdfd-498f-9e65-dcf653ac42d2&instituto=objetivo&referencia=200605_MagaliOliveira_Ingles_4Ano_AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA - 09/04 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

CIÊNCIAS - páginas 159 até 163. Clique aqui para assistir ao vídeo até 12’22. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

Continuação da 1ª aula.          

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje realizaremos várias atividades super legais sobre a Páscoa, inclusive 

um jogo de programação!!! E no final, tem um conto de Páscoa da Turma da Mônica para você assistir em 

casa, fazendo uma sessão pipoca!!! 

 

 PROGRAMAÇÃO – COELHINHO (DOODLES-GOOGLE) 

 MOSAICO DE PÁSCOA 

 JOGO DA VELHA - PÁSCOA 

 PACMAN - PÁSCOA 

 UM CONTO DE PÁSCOA (TURMA DA MÔNICA) – “Sessão pipoca” – para assistir com a sua família 

__________________________________________________ 

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 DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS 

DE INFORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PORTUGUÊS - páginas 185 e 186. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

Páginas 187 e 188. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

Continuação da 4ª aula. 

Lição de casa: Ciências - páginas 173 e 174. 

Inglês - Estudar para prova. 

Matemática – montar os sólidos geométricos das páginas 25 até 29 do encarte. Utilizaremos dia 15/04. 

 

  

  

  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=05f7ab53-70ca-44e4-9fac-9c2cba38e26d&instituto=objetivo&referencia=200317_ElieteGeraldo_Ciencias_I_4ano_AD
https://www.google.com/doodles/celebrating-50-years-of-kids-coding
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mosaics_copy_easter_16x16.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/easter/puzzles/tictactoe.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/pacman/pacman_math_easter.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1PT0f4bkzzI
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=be17c554-464b-4ba7-8142-74ae6830f4d9&instituto=objetivo&referencia=210114_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IX_4Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7bec61c6-b6a2-4baa-b332-1e25dd22ba3a&instituto=objetivo&referencia=210114_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_X_4Ano_AD

