
 

 

Inf.: 0624/20 
 
 

Bragança Paulista, 07 de outubro de 2020. 
. 
 

Srs. Pais e alunos do 5º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 07/10 a 13/10 

 

#fiqueemcasa 
 
 
  

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-

vos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Lembrando que a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), acontece sempre ao vivo, no horário 

das 13:00h às 16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Ati-

vidade Digital Dirigida é essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o 

processo avaliativo. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1 

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

 Toda quarta-feira, continuaremos a disponibilizar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, 

na aba “Orientação Online”, as programações semanais, fundamentais para a organização 

dos alunos, pois apresentam de maneira simples e organizada, todas as atividades da semana. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 

 
Saudades... Com carinho... Seus Professores  
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Planejamento Semanal de 07/10 a 13/10 
 

QUARTA-FEIRA – 07/10 

PORTUGUÊS: Módulo 07 - Mãe África – páginas 21 até 24. 

Assistir ao vídeo: Hora da história + Produção de texto – clique aqui. 

Lição de casa: Reescrita da produção de texto das páginas 23 e 24 – lapbook. 

Atividade recreativa: Dia do cabelo maluco. Capriche no penteado e participe da nossa ADD! 

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Eliana: Sistema respiratório. Clique aqui 

Fazer as páginas 16 até 18. 

Correção da LC1 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação 

https://www.youtube.com/watch?v=sY5HyAucgT0. Nos vemos nas aulas.  

Caso contrário, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=4IUoioA8QHc. 

Objetivos: Aprendizagem teórico sobre o voleibol. Histórico/Conceito e Regras Básicas/Fundamentos técnicos básicos. 

 

QUINTA-FEIRA – 08/10 

HISTÓRIA: Módulo 04 - Por falar em tempo – páginas 144 até 146. 

Assistir ao vídeo: Agora é com você – Diálogo com o Texto – clique aqui. 

Atividade recreativa: Dia da camiseta do time ou da camiseta da cor preferida. Faça a sua escolha, capriche no look e participe da 

nossa ADD.  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa: Ampliação dos saberes. clique aqui  até 13minutos 

Fazer as páginas 82 até 84. 

INGLÊS:  Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=WO2eiKduP-Icom as orientações da teacher Mariana. 

Apostila 4 – Unit 1 -  Let´s everybody say thanks! 

Páginas: 8 a 13 

Vídeos do portal: Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Let’s everybody say thanks! – Part 4 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6e322833-8281-4e10-a84b-

b113e10793af&instituto=objetivo&referencia=200826_MagaliOliveira_Ingles_II_5Ano_AD  

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Let’s everybody say thanks! – Part 5 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7f067396-e708-4906-b56b-

3b83d0e65939&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20say%20thanks%20%20%E2%80%93%20Part%205  

Homework – páginas 29, 30 e 31 – exercícios 15, 16 e 17 

Para te ajudar com o homework, você pode asistir ao seguinte vídeo do portal: 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Let’s everybody celebrate! – Part 5 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6b5bdeda-e5c8-4924-a0a2-

f4aa81dc9e1e&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate%20%20%E2%80%93%20Part%205  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9da2966b-2507-48f5-8918-71212ed6d98d&instituto=objetivo&referencia=Hora%20da%20hist%C3%B3ria%20+%20Produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20texto
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c50c6155-f8f9-42b9-b854-3b1d1445a01a&instituto=objetivo&referencia=Situa%C3%A7%C3%A3o-problema%20%E2%80%93%20Hora%20do%20texto%20%E2%80%93%20Sistema%20respirat%C3%B3rio%20%E2%80%93%20Inspira%20e%20expira%20%E2%80%93%20Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto
https://www.youtube.com/watch?v=sY5HyAucgT0
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https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b0e868b3-d74e-46e1-bb4b-5821dfd9cea3&instituto=objetivo&referencia=200817_EvlinGomes_Historia_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=44b73b01-e5e0-4a8f-b5c6-dc8f046ee6e6&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20saberes%20/%20Desafio%20final
https://www.youtube.com/watch?v=WO2eiKduP-I
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6e322833-8281-4e10-a84b-b113e10793af&instituto=objetivo&referencia=200826_MagaliOliveira_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6e322833-8281-4e10-a84b-b113e10793af&instituto=objetivo&referencia=200826_MagaliOliveira_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7f067396-e708-4906-b56b-3b83d0e65939&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20say%20thanks%20%20%E2%80%93%20Part%205
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7f067396-e708-4906-b56b-3b83d0e65939&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20say%20thanks%20%20%E2%80%93%20Part%205
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6b5bdeda-e5c8-4924-a0a2-f4aa81dc9e1e&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate%20%20%E2%80%93%20Part%205
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6b5bdeda-e5c8-4924-a0a2-f4aa81dc9e1e&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate%20%20%E2%80%93%20Part%205


 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEXTA-FEIRA – 09/10 

PORTUGUÊS: Módulo 07 - Mãe África – páginas – páginas 25 até 29.  

Assistir ao vídeo: Análise e reflexão sobre a língua – Gramática – Verbos: tempo, número e pessoa – clique aqui. 

Lições de casa 3 e 4 – páginas 84 até 87. 

Atividade recreativa: Dia da fantasia. Use sua criatividade, capriche na fantasia e participe da nossa ADD. 

MATEMÁTICA: assistir ao vídeo da professora Vanessa: Ampliação dos saberes. clique aqui  a partir de 13 minutos 

Fazer as páginas 85 e 86 

LC 3. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON):  Se você participa das ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, 

bastando participar e aprender muito com o professor e os amigos. Caso contrário, aces-

se o link https://www.youtube.com/watch?v=2uFi0gzsqKY com as orientações do profes-

sor Jefferson Caetano. 

Programação: Acesse o link acima para ter acesso ao passo a passo das atividades 

1 – SE VIRA NOS 30” – Fazer embaixadinhas e construir aviãozinho de papel em 30 

segundos  

2 – EXPERIÊNCIAS COM MEU CORPO – Tema da semana: Frequência Cardíaca 

Na próxima semana tem mais. Até lá!  

 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 12/10 

 

FERIADO 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 13/10 

 

PONTO FACULTATIVO: ANTECIPAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR 

 

 

 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=aeef97fc-9075-4296-be13-60eb148c596a&instituto=objetivo&referencia=An%C3%A1lise%20e%20reflex%C3%A3o%20sobre%20a%20l%C3%ADngua%20-%20Gram%C3%A1tica%20%E2%80%93%20Verbos:%20tempo,%20n%C3%BAmero%20e%20pessoa%20+%20%20An%C3%A1lise%20e%20reflex%C3%A3o%20sobre%20a%20l%C3%ADngua%20-%20Ortografia%20-%20%20Eu,%20revisor!
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=44b73b01-e5e0-4a8f-b5c6-dc8f046ee6e6&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20saberes%20/%20Desafio%20final
https://www.youtube.com/watch?v=2uFi0gzsqKY

