
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 21 de Maio de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 5º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 24 a 28/05 

 
 

#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 – 24/05 
1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

MATEMÁTICA: Correção do TG.  

Correção LC 5. 

LC 7- páginas 200 e 201 

 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

ED. FÍSICA: Ginástica Rítmica - ARCO 

O aparelho arco, mais conhecido por nós como bambolê, é um aparelho cheio de 

possibilidades em uma apresentação de ginástica rítmica. Que tal aprender novos 

truques com este aparelho?  Então, convido você a acompanhar o vídeo abaixo e 

explorar esses e muitos outros movimentos em mais um aparelho que promete muito 

aprendizado e diversão. LINK: https://www.youtube.com/watch?v=_kvsQ2wv-4Q 

 
 
 
 
 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Atividade no caderno – correção. 

Leitura – Crônicas de Walcyr Carrasco.  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

GEOGRAFIA: Unidade 2 – páginas 90 até 92 – clique aqui para assistir ao vídeo. Correção dos exercícios. 

 
 

 

24/05 - AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 18H30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_kvsQ2wv-4Q
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=015af32b-c514-4cab-bb43-2e4c370f4c8a&instituto=objetivo&referencia=200402_EvlinGomes_Geografia_I_5Ano_AD


 

 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA  - 25/05 
1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

PORTUGUÊS: Unidade 3 – páginas 157 até 159 – clique aqui para assistir ao vídeo.  Atividade no caderno 

de português. Lição de casa: Concluir a produção de texto (páginas 158 e 159) na folha sulfite. A atividade 

deverá ser entregue no final do bimestre. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

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

Páginas 20 e 21. 

Professor: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. 

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

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=504532c4-1ec4-4c50-a40f-

ba6ba21c7a0d&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_II_5Ano_AD 

 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa.    clique aqui a partir de 6min. 

Página 144 até 146. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Eliana. Clique aqui 

Página 34 até 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3d515a01-2c2a-41e7-87a6-09c59fdab00b&instituto=objetivo&referencia=210419_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XVIII_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=504532c4-1ec4-4c50-a40f-ba6ba21c7a0d&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=504532c4-1ec4-4c50-a40f-ba6ba21c7a0d&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f82ae007-7ff7-4c46-ae57-be8cef7a7dcf&instituto=objetivo&referencia=200417_VanessaMartin_Matematica_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c99b5df8-2930-4d23-a699-5499ed430e68&instituto=objetivo&referencia=200416_ElianaFeitoza_Ciencias_IV_5Ano_AD


 

 

 

 

 

 

 

 QUARTA-FEIRA - 26/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

ED. FÍSICA: Ginástica Rítmica - FITA 

O mais famoso dos aparelhos da Ginástica Rítmica chega hoje para encantar seus olhos 

e desafiar suas habilidades, já que exige muita resistência e movimentação constante de 

braços e punhos. E aí, topa esse desafio?  Acompanhe no link abaixo alguns movimentos básicos e explore 

muitos outros usando toda a sua imaginação! LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Z9GgmrTgYbQ 

Te espero em nossa ADD! 

 

 2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

PORTUGUÊS: Unidade 3 – página 160 - clique aqui para assistir ao vídeo. 

Atividade no caderno. Lição de casa: Concluir a atividade do caderno. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Revisão: correção caderno. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Eliana. Clique aqui 

Páginas 38 e 39. Lc 2 páginas 59 e 60. 

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 28 a 30 

Unidade 2 - Funções da música na sociedade 

Música e protesto – causas humanitárias 

26/05 - AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 18H30 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9GgmrTgYbQ
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=77d5452d-95fc-4241-9ecb-6ee47192fda4&instituto=objetivo&referencia=210419_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XIX_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c99b5df8-2930-4d23-a699-5499ed430e68&instituto=objetivo&referencia=200416_ElianaFeitoza_Ciencias_IV_5Ano_AD


 

 

 

 
 

 

QUINTA-FEIRA - 27/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS:  Páginas 22 e 23 

Professor: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

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

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=504532c4-1ec4-4c50-a40f-

ba6ba21c7a0d&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_II_5Ano_AD  

 

2ª e 3ª aula: (13:45h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Página 147. 

Recortar do encarte as páginas 13 até 16 

Correção LC-6 

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Produção de texto – caderno de produção de texto. 

Ouça a história contada pela professora e escreva-a no caderno, fazendo o reconto da forma que você lem-

bra.  Lição de casa: LC 10 – páginas 226 e 227. 

 

 5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

HISTÓRIA: Unidade 2 – páginas 31 e 32 – clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 6 minutos e 45 se-

gundos. Lição de casa – LC1 – página 41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=504532c4-1ec4-4c50-a40f-ba6ba21c7a0d&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=504532c4-1ec4-4c50-a40f-ba6ba21c7a0d&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_II_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0ced90bc-f358-421d-9e07-b78f72a74020&instituto=objetivo&referencia=200319_VaniaMoreira_Historia_VII_5Ano_AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA - 28/05 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

HISTÓRIA: Apresentação da atividade das páginas 27 e 28. 

Atividade do Projeto Pedagógico – Pesquisa: Astronomia antiga.  

Fazer a pesquisa na folha de almaço. O trabalho deverá apresentar capa de acordo com a explicação dada 

na aula. Apresentar a pesquisa no dia 11/06 e entregar no final do bimestre.  

  

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

ARTE: Assistir video sobre Alexander Calder: https://youtu.be/ytTp-PFxOtE 

Conhecer os famosos móbiles do artista: https://youtu.be/KZfVdI0aqMs 

Construir um móbile em papel: https://youtu.be/5stwfwpQ6RU 

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  
INFORMÁTICA:  Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, estudaremos sobre o nosso projeto pedagógico “Ar – 
Explorando o Universo”! Para isso, conheceremos novos sites, plataformas e aplicativos para observarmos o 
espaço e realizarmos grandes descobertas, aumentando o nosso repertório! Na sala de aula, utilizaremos os 
tablets do nosso colégio para conhecermos o aplicativo Star Walks 2. Em casa, o aluno poderá instalar esse 
aplicativo em seu aparelho para ter acesso à mesma tecnologia. 
 

 GOOGLE SKY (site para observação do espaço) 

 IMAGENS DO TELESCÓPIO HUBBLE 

 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: Atividade inicial da unidade 4 – O fantástico Sr. Roald Dahl – páginas 161 até 163 – clique 

aqui para assistir ao vídeo. 

 

  
 
 

 

 

 

https://youtu.be/ytTp-PFxOtE
https://youtu.be/KZfVdI0aqMs
https://youtu.be/5stwfwpQ6RU
https://www.google.com.br/sky/#latitude=68.8714322529798&longitude=-26.905517578125&zoom=6&Spitzer=0.00&ChandraXO=0.00&Galex=0.00&IRAS=0.00&WMAP=0.00&Cassini=0.00&slide=7&mI=1&oI=3
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/saiba-como-ver-as-imagens-do-telescopio-hubble/
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=f9e01bdb-34dc-4707-9e1d-19c58a83cf8a&instituto=objetivo&referencia=210430_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_I_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f9e01bdb-34dc-4707-9e1d-19c58a83cf8a&instituto=objetivo&referencia=210430_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_I_5Ano_AD_ZOOM

