Bragança Paulista, 17 de setembro de 2021.
Srs. Pais e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental
Planejamento Semanal de 20/09 a 24/09

#fiqueemcasa
As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na medida
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 necessidades!
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.

Português:
Olá queridos alunos!
Apostila do 3º bimestre.
Módulo 6 - Influência Africana.
Para as aulas:
Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “A influência africana”:
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3ed8e90e-ae5a-45fb-baf0-5ab914a33a36&instituto=objetivo&referencia=200602_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_IX_6Ano_AD
Aula 1: Leitura e atividades das páginas 64 a 65 (Interpretação de mapa e gráfico). Tarefa 54.
Aula 2: Leitura e atividades da página 66.
Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “Um pouco da cultura africana”:
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1091f120-10a0-416e-b4fd-

ce04288859f8&insti-

tuto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_6Ano_AD
Aula 3: Leitura e atividades das páginas 67 e 68. Tarefa 55.
Aula 4: Leitura e atividades das páginas 69 a 71 (Palavras de origem africana).
Aula 5: Atualidades e correção das tarefas.
Bons estudos!
Geografia:
Caderno 3:
Módulo 6: A atmosfera terrestre
Semana Especial de Revisão dos Conteúdos.
Aula 1:
6.7. Estudando o clima. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria (Os Climas do Mundo
II):
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f45e055d-7f9a-41dd-a900-5fc1a5b0e572&instituto=objetivo&referencia=200708_AlexandraFigueiredo_Geografia_IX_6Ano_AD
Aula 2:
Revisão dos Conteúdos para o Provão.
Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas!
Não se esqueça: Em Setembro comemoramos a Independência do Brasil.
Boa semana, ser humano!

Informática:
Laboratório de Programação TurtleArt.
Módulo 9: Coordenadas.
• Ler a página 10.
• Atividade da página 10 - Usando o quadrante onde se encontra A,B,C (quadrante no final da página). Localize no quadrado as coordenadas: EIXO X ( -100), EIXO Y (-200) e marque como ponto D.
• Estudar para a apresentação do PP.
• Anotar o e-mail e a sua senha para usar na próxima aula de informática.
• Dar continuidade no projeto pedagógico.
Acesso a plataforma: www.objetivo.br
Nosso e-mail de contato: objetivoinfo.6anos@gmail.com
Acesso ao turtle online: https://turtle.sugarlabs.org/
História:
Aula 1
MÓDULO

TEMA

14

Organizações políticas na África
- páginas 37 a 39.
- ao longo dessa aula iremos compreender sobre a civilização do império de Mali.

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a2798f17-d6b141a6-a748-832cea211a8e&instituto=objetivo&referencia=200720_FernandoEvangelista_Historia_V_6Ano_AD
Aula 2
MÓDULO
15

TEMA
- Povos bárbaros
- páginas 40 a 43
- ao longo dessa aula iremos analisar os hunos e os germânicos.

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f6e721bb-21a5490a-a917-7e60ff28e08e&instituto=objetivo&referencia=210609_FernandoEvangelista_Historia_6Ano_AD_ZOO
Queridos alunos e alunas, realizem a TC 26.

Matemática:
1ª aula- revisão AV2
2ª aula- Geometria plana: assistir ao vídeo da professora Luciana. Parte I Clique aqui e parte II clique
aqui
 Páginas 89 e 90
 Páginas 99 até 101.
3ª aula-Plano cartesiano: assistir ao vídeo da professora Luciana. Parte I Clique aqui e Parte II
Clique aqui
 Páginas 103 e 104.
4ª aula
 108 até 111
5ª aula- Construção de figuras semelhantes: assistir ao vídeo da professora Luciana.
Clique aqui
 Páginas 115 até 119.
Arte:
Aula 1 apostila pág 13 e 14 Mangá
Vídeo sobre mangá
https://youtu.be/tyClx5w1ErM
Aula 2 apostila pág 15 e 16
Vídeo sobre Cosplay
https://youtu.be/4tRERPc3mbY
Ciências:
Aulas 1 e 2:
Ainda na Apostila 3 trabalharemos revisão para o Provão

Aula 3:
Laboratório
Revisaremos os conteúdos abordados ao longo do Bimestre, com jogos, vídeos e aulas práticas.
Beijos carinhosos da Prô Fabi.
Bons Estudos!

Inglês:
Apostila 3, Módulo 12
Aula 1
Text: Leitura, Interpretação
Grammar: Present Continuous review
Time: review
Exercises
Homework 35

Aula 2
Grammar: Present Continuous review
Exercises
Homework 36

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disciplina
Inglês, acesse o Módulo 12 – What time is it! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos primeiros quadros. Depois acesse o Módulo 12 - What time is it! No final do módulo assista a vídeo aula com a Prof.
Márcia.
Educação Física:
Tema: Vôlei
Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos.

Atenciosamente,

