
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 28 de Maio de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 5º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 31/05 a 04/06 

 
 

  #fiqueemcasa 
 

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

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. 

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!  

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, fami-

liares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas remotas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 31/05 
1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

MATEMÁTICA: Lc 8 página 202. Correção LC 7 

Assistir ao vídeo da professora Vanessa: preparo de pizzas.  Clique aqui 

Página 148 até 152. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

ED. FÍSICA: SEMANA ESPORTES RADICAIS I - ESCALADA 

Nas próximas semanas vamos conhecer alguns esportes de aventura, práticas essas 

realizadas em diferentes espaços, tanto urbanos quanto na natureza! Hoje vamos 

conhecer um pouco mais sobre a ESCALADA sua capacidade de desenvolver a 

atenção e a concentração, além da força, o equilíbrio e a resistência muscular. 

Para quem está em casa, sugerimos que assista ao vídeo abaixo e monte um super circuito de escalada e 

sua casa!!! LINK: https://www.youtube.com/watch?v=O0xwxcCayWI 

 
 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Unidade 4 – páginas 164 até 167 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

Atenção: A apresentação do relatório sobre o vídeo “Conhecendo o Sistema Solar” (atividade do Projeto Pe-

dagógico) será na aula no dia 09/06 e entregue junto com o material no final do bimestre. Siga as orientações 

dadas nas aulas (fazer o relatório na folha de almaço, com capa e com muito capricho). Se necessário, clique 

aqui para assistir ao vídeo novamente. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

HISTÓRIA: Unidade 2 – páginas 33 até 36 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

Lição de casa: LC 2 – páginas 42 e 43. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=43dd9641-acc6-40b0-8fdb-13aa844eaab7&instituto=objetivo&referencia=200417_VanessaMartin_Matematica_III_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=O0xwxcCayWI
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=12fcae2a-977e-42f5-9da9-3b348393d206&instituto=objetivo&referencia=210517_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VI_5Ano_AD_ZOOM
https://youtu.be/zQvpKm9dCD0?list=PLLrJ8l3JzATFLD6VFut8VJPBMexke6-xi
https://youtu.be/zQvpKm9dCD0?list=PLLrJ8l3JzATFLD6VFut8VJPBMexke6-xi
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c1c416f6-7b0f-4c2a-af4b-1f13bbd9012e&instituto=objetivo&referencia=200319_VaniaMoreira_Historia_VIII_5Ano_AD


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 01/06 
1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

PORTUGUÊS: Unidade 4 – páginas 168 até 170 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

Página 171 – clique aqui para assistir ao vídeo  até 3 minutos e 20 segundos. 

Lição de casa: LC 11 – página 228. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Apostila 2 – Unit 2 – It´s always time to smile and be happy! 

Páginas 24 e 25 

Professor: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: It’s always time to smile and be happy (III) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=953734c7-1185-415c-8277-

88d8b5768d20&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_III_5Ano_AD  

        
  
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa: situação problema.  Clique aqui  até 9min 45 s 

Página 153 até 156. 

Lc 9, páginas 203 e 204. 

 

 5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

CIÊNCIAS: Correção LC 2. 

Página 40 até 42. 

TG de ciências: fazer a pesquisa da página 43, sobre Equinócio e Solstício na página 73 do encarte e entre-

gar com o material no final do bimestre valendo nota.  Clique aqui até 3min 40s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f9511714-b452-4b05-ad72-9852e2a6200c&instituto=objetivo&referencia=210430_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_III_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d8b3bbb9-d8dd-4124-818b-a52f04e20b9b&instituto=objetivo&referencia=210517_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VII_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=953734c7-1185-415c-8277-88d8b5768d20&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=953734c7-1185-415c-8277-88d8b5768d20&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c24ddecd-b273-4e21-9315-d1ac8d2c8fe9&instituto=objetivo&referencia=200417_VanessaMartin_Matematica_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5b8ca0ba-0eec-4d69-8764-19cfa9e89ed4&instituto=objetivo&referencia=200416_ElianaFeitoza_Ciencias_V_5Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA - 02/06 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

ED.FÍSICA:    SEMANA ESPORTES RADICAIS II - PARKOUR 

Retomaremos nossa aula sobre esportes radiciais com o PARKOUR, onde teremos 

novos desafios para transpor obstáculos urbanos, como bancos, muros e escadas. 

Portanto não perca e venha conosco aprender mais sobre os esportes de aventura! 

Para quem está em casa, sugerimos acompanhar o vídeo apresentado no link abaixo:  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=nGo_r8Kh7ek 

Vai ser demais! 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

PORTUGUÊS: Unidade 4 – páginas 172 até 173 clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 3 minutos de 20 

segundos até o final. Página 174 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

Lição de Casa: LC 12 – páginas 229 e 230. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa: situação problema.  Clique aqui a partir de 9min e 45 s 

Fazer as páginas 157 até 159. 

  
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Eliana.  Clique aqui  a partir de 3min 40s e clique aqui 

Fazer as páginas 44,45 e 49. 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA Apostila de Música – Páginas 31 e 32 (Exercício 1) 

Unidade 2 - Funções da música na sociedade 

DJ – Do hip-hop à música eletrônica 

Exercícios de fixação 

EAD Colégio Objetivo: Acessar o link:   Aula de música (com o Prof. Fernando) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nGo_r8Kh7ek
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d8b3bbb9-d8dd-4124-818b-a52f04e20b9b&instituto=objetivo&referencia=210517_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VII_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ef51c44a-5e43-42ab-b876-1961b58a8142&instituto=objetivo&referencia=210517_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VIII_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c24ddecd-b273-4e21-9315-d1ac8d2c8fe9&instituto=objetivo&referencia=200417_VanessaMartin_Matematica_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5b8ca0ba-0eec-4d69-8764-19cfa9e89ed4&instituto=objetivo&referencia=200416_ElianaFeitoza_Ciencias_V_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ae5b9932-3b2e-4b10-b5de-c8c46319e6c7&instituto=objetivo&referencia=200331_ElianaFeitoza_Ciencias_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4e846c45-a236-4876-a304-cd2465c00d34&instituto=objetivo&referencia=210325_FernandoAntunes_Musica_IV_5Ano_AD_ZOOM


 

 

 
  

 

 

QUINTA-FEIRA - 03/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS: Páginas 26 e 27 

Professor: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: It’s always time to smile and be happy (II) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=953734c7-1185-415c-8277-

88d8b5768d20&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_III_5Ano_AD  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: Caderno: revisão. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E SEXUALIDADE (PSICÓLOGA LAURA) 

A importância da Amizade: cooperação, lealdade e solidariedade. 

Atividade 5: Árvore de amigos. 

 

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Unidade 4 – páginas 175 até 177 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

 

 5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

GEOGRAFIA: Unidade 2 – páginas 93 até 96 – clique aqui para assistir ao vídeo até 9 minutos e 35 segundos. 

Atividade do Projeto Pedagógico – Pesquisa sobre os telescópios Hubble e James Webb. Fazer a pesquisa 

na folha de almaço e com capa. Mostrar a pesquisa na aula do dia 17/06 e entregar junto com o material no 

final do bimestre.  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=953734c7-1185-415c-8277-88d8b5768d20&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=953734c7-1185-415c-8277-88d8b5768d20&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=534aa0c8-e505-4f89-93b8-ee14dfd07154&instituto=objetivo&referencia=210517_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IX_5Ano_AD_ZOOM
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d048ced0-28cd-4721-920c-26eddd4b4feb&instituto=objetivo&referencia=200402_EvlinGomes_Geografia_II_5Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 

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

GEOGRAFIA: Unidade 2 – páginas 97 até 99 - clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 9 minutos e 35 

segundos. Lição de casa: LC 2 – página 107. 

  

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

ARTE: Natureza morta. Assista ao vídeo: https://youtu.be/MgTFWXn0V54 

Depois de conhecer o assunto, construir uma fruteira com prato de papelão e tintas.  

Acrescente frutas de papéis coloridos. 

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  
INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, conheceremos uma história e um joguinho sobre o 
Meio Ambiente (Dia 05 de junho – Dia Mundial do Meio Ambiente) e continuaremos com as atividades envol-
vendo o nosso projeto pedagógico “Ar – Explorando o Universo”! Também teremos uma atividade nova de 
lógica de programação, que todos vão curtir muito! E segue novamente o aplicativo Star Walks 2, para ser 
utilizado em casa. 
 

 VÍDEO: COMO CUIDAR DO MEIO AMBIENTE? 

 JOGO: MEIO AMBIENTE 

 JOGO 2: MEIO AMBIENTE 

 PROGRAMAÇÃO: ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS 

 NOTÍCIAS SOBRE O EARTH NOW  

 APP STAR WALKS 2 (mapa do céu em tempo real): acesse com seu smartphone ou tablet o QR 
Code abaixo, que corresponda ao Sistema Operacional do seu aparelho (Android ou IOS) 

 
 
 
 ANDROID                                                           IOS  
 
 
 
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário):  

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA  

 COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 
 
 
5ª aula: (16:30h - 17:15h)  
PORTUGUÊS: Unidade 4 – páginas 177 até 179 – clique aqui para assistir ao vídeo. 
Lição de casa: LC 13 – página 231. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d048ced0-28cd-4721-920c-26eddd4b4feb&instituto=objetivo&referencia=200402_EvlinGomes_Geografia_II_5Ano_AD
https://youtu.be/MgTFWXn0V54
https://www.youtube.com/watch?v=Ekbd_hSQOhc
https://wordwall.net/pt/resource/4210766/meio-ambiente
https://wordwall.net/pt/resource/14186483/meio-ambiente
https://www.scriptacademy.net/alice-in-wonderland
https://olhardigital.com.br/2019/05/06/ciencia-e-espaco/earth-now-o-planeta-inteiro-ao-vivo-em-tempo-real/
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=51123d60-2308-4616-9b16-14d83e4fd354&instituto=objetivo&referencia=210517_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_X_5Ano_AD_ZOOM

