Bragança Paulista, 06 de agosto de 2021.
Srs. Pais e alunos do 4º Ano B do Ensino Fundamental
Planejamento Semanal de 09 a 13/08

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial.
Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso de todos.
Para acessar, basta entrar no 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 comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao
aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por
aulas remotas.

Atenciosamente,

SEGUNDA-FEIRA – 09/08
1ª aula: (13:00h – 13:45h)
EDUCAÇÃO FÍSICA: COORDENATIVOS (BOLA NAS MÃOS)
Essa semana iremos trabalhar nossa habilidade manual e pedal, através
de exercícios coordenativos nas modalidade basquetebol e futsal.
Então já deixe separado uma bola e um espaço para a realização de nossas atividades! Também te encaminho um link com desafios motores para esse primeiro dia.
LINK com atividades de BASQUETEBOL: https://www.youtube.com/watch?v=1PC0PS9RMB8
ATENÇÃO: Não se esqueça de imprimir e fazer seus registros no documento “REGISTRO MENSAL – EDUCAÇÃO FÍSICA” disponível em nosso APP na aba Tarefa/Dever (apenas para alunos
que estão no ensino remoto).

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)
GEOGRAFIA: Páginas 84 até 86. Clique aqui e assista ao vídeo.

INTERVALO (15:15h – 15:45h)
4ª e 5ª aula: (15:45h - 16:30h)
ARTE: Tema "pontos"
Assistir o vídeo https://youtu.be/18FClqTssr4
Fazer a proposta de desenho e pintura do vídeo, usando tintas e canetas.
Lição de casa: Geografia - páginas 118 e 119. Português - páginas 228 e 229.

TERÇA-FEIRA - 10/08
1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)
HISTÓRIA: Páginas 15 até 17. Clique aqui e assista ao vídeo.
HISTÓRIA: Páginas 18, 19, 22 e 23. Clique aqui e assista ao vídeo.
3ª aula: (14:30h – 15:15h)
MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 9 e 10
Módulo 3 – A música pelo mundo: Músicas, danças e instrumentos musicais
Música e cotidiano – Compartilhando preferências
EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: Aula de música (com o Prof. Renato)

INTERVALO (15:15h – 15:45h)
4ª aula: (15:45h - 16:30h)
GEOGRAFIA: Página 93 (escrita).

5ª aula: (16:30h - 17:15h)
PORTUGUÊS: Biblioteca.
Lição de casa: História - páginas 20, 21 e 22 (desenho).
Geografia - páginas 87 até 92.

QUARTA-FEIRA - 11/08
1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)
CIÊNCIAS: Páginas 121 até 124. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 2’10 até 9’48.
3ª aula: (14:30h – 15:15h)
EDUCAÇÃO FÍSICA:COORDENATIVOS (BOLA NOS PÉS)
Dando continuidade à nossa semana vamos aos exercícios coordenativos envolvendo bola nos pés! Siga todas as nossas sugestões na aula ao vivo, observe o
desafio proposto no link abaixo e não deixe de preencher o REGISTRO MENSAL –
EDUCAÇÃO FÍSICA, disponível em nosso APP.
LINK com atividades de FUTSAL: https://www.youtube.com/watch?v=8P4EGQbf7qk
Boa atividade!

INTERVALO (15:15h – 15:45h)
4ª aula: (15:45h - 16:30h)
INGLÊS: Apostila 3 – First Lesson – Remember friend´s birthdays
Páginas: 6
Vídeo do Portal: True friends remember friends’ birthdays (III)
Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fa0ab928-eeea-47f9-804fc0c30404efe8&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_III_4Ano_AD

5ª aula: (16:30h - 17:15h)
HISTÓRIA: Páginas 24 até 28. Clique aqui e assista ao vídeo.
Lição de casa: Geografia - página 93 (desenho).
Português - páginas 230 e 231.

QUINTA-FEIRA – 12/08
1ª aula: (13:00h – 13:45h)
HISTÓRIA: Páginas 29 até 31. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 4’52 até o final.

2ª aula: (13:45h - 14:30h)
Continuação da 1ª aula.
3ª aula: (14:30h – 15:15h)
PORTUGUÊS: Páginas 134 até 136. Clique aqui e assista ao vídeo.
INTERVALO (15:15h – 15:45h)
4ª aula: (15:45h - 16:30h)
INGLÊS:

Página 7

Vídeo do Portal: True friends remember friends’ birthdays (III)
Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fa0ab928-eeea-47f9-804fc0c30404efe8&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_III_4Ano_AD

5ª aula: (16:30h - 17:15h)
Continuação da 3ª aula.
Lição de casa: Matemática - páginas 78, 79 e 80. Ciências - página 171.

SEXTA-FEIRA - 13/08
1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)
CIÊNCIAS: Páginas 125 até 128. Clique aqui e assista ao vídeo a partir de 9’48 até o final.
Página 129 e 130. Clique aqui e assista ao vídeo até 4’37.
3ª aula: (14:30h – 15:15h)
INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, teremos desafios de Lógica de Programação
e de Matemática! Vamos lá!!! ���


PROGRAMAÇÃO REVERSA (Para onde vai o robô? Observe os blocos
de programação abaixo do tabuleiro, descubra o caminho do robozinho roxo e depois clique na forma correta que aparece nas mãos do
robô maior)
 BLOCKLY GAMES (Escolher os jogos “quebra-cabeças”, “labirinto”
e/ou “tartaruga”)
 PACMAN DAS MULTIPLICAÇÕES (no início do jogo, escolha todas as tabuadas que
precisa treinar)
 RAIO-X DA DIVISÃO (arraste o bloco com a “?” para a máquina de raio-x, descobrindo
qual é o desafio de divisão. Depois, arraste este bloco para o resultado correto)
__________________________________________________________________
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário):
 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO DO ZOOM NAS AULAS DE INFORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet)

INTERVALO (15:15h – 15:45h)
4ª aula: (15:45h - 16:30h)
GEOGRAFIA: Páginas 94 até 99. Clique aqui e assista ao vídeo.

5ª aula: (16:30h - 17:15h)
Continuação da 4ª aula.
Lição de casa: Português - página 139. Matemática - página 81. Geografia - página 120.

