
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 13 de agosto de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 5º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 16 a 20/08 

 

 

 

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 to-

dos. 

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, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
 

 

SEGUNDA-FEIRA – 16/08 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa.  clique aqui   a partir de 12 min 

Páginas 22. Assistir ao vídeo da professora Vanessa.  clique aqui   até 10 min 

Páginas 23 até 25. Lc 4 – páginas 113 e 114 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: ALVOS COM AS MÃOS 

Dando continuidade às atividades da última semana, onde realizamos exercícios 

coordenativos com bola nas mãos, dessa vez iremos desenvolver nossa precisão através do acerto 

a diferentes alvos, ainda utilizando a modalidade basquete! 

Continue deixando separado seu material e um espaço apropriado para a realização de nossas ati-

vidades. Nos vemos lá! 

 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Conversa sobre o projeto pedagógico do 3º bimestre. 

Biblioteca: Leitura do livro “A princesa e o sapo” dos Irmão Grimm – Atividade do projeto pedagógico. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

HISTÓRIA/GEOGRAFIA: Revisão e correção de atividades. 

Lição de casa: Estudar para a AV1 de história e geografia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a7f744a7-ceb4-4b5c-8a8c-3be8c3a40f59&instituto=objetivo&referencia=200620_VanessaMartin_Matematica_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ef545484-44bd-4c2e-89e8-a1dcd1619b67&instituto=objetivo&referencia=200620_VanessaMartin_Matematica_III_5Ano_AD


 

 

 
 
 

 

TERÇA-FEIRA –  17/08 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

PORTUGUÊS: Produção de texto – páginas 152 e 153 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

Hora do texto – páginas 155 até 160 – clique aqui para assistir ao vídeo  

Lição de casa: página 154. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Apostila 3 – Unit 1 – Happy are those who have positive attitudes! 

Páginas: 12 e 13.  

1- Happy are those who have positive attitudes! –  

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7561deff-a033-45c4-b8e0-

5bbbd950d772&instituto=objetivo&referencia=200527_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 10 min   e clique aqui 

Páginas 26 até 28. Assistir ao vídeo da professora Vanessa.  clique aqui   até 7 min 24 s 

Páginas 29 e 30. 

 

 5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Eliana: o sistema nervoso.   Clique aqui   até 14 min 20 s  

Páginas 174 até 178. Revisão Av1 

 

AV1 DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA ÀS 18:30H 

 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1acf2dfb-5599-4434-a214-274425baceb1&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_IX_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6cebb1a6-33e7-4ba7-b02f-5a2afdb1ec7e&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_X_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7561deff-a033-45c4-b8e0-5bbbd950d772&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7561deff-a033-45c4-b8e0-5bbbd950d772&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ef545484-44bd-4c2e-89e8-a1dcd1619b67&instituto=objetivo&referencia=200620_VanessaMartin_Matematica_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=17eb8bb5-9cf8-48ba-88f1-1331ff72d30a&instituto=objetivo&referencia=200620_VanessaMartin_Matematica_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=747b54d3-7b40-4b74-96f0-811e06a23ca8&instituto=objetivo&referencia=200627_VanessaMartin_Matematica_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ef49ae93-a740-4b0c-9ff1-d303dee6abf6&instituto=objetivo&referencia=200801_ElianaFeitoza_Ciencias_II_5Ano_AD


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 18/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: ALVO COM OS PÉS 

Hoje iremos marcar muitos gols, através das atividades planejadas para desenvol-

ver sua precisão com os pés! Não deixe de participar e siga todas as nossas su-

gestões de atividades da aula ao vivo. Você vai adorar! Depois de realizar a aula, não deixe de pre-

encher o seu REGISTRO MENSAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Até lá! 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

PORTUGUÊS: Diálogo com o texto – páginas 160 até 163 – clique aqui apara assistir ao vídeo. 

Lição de casa: LC 5 – página 226 e LC 6 – páginas 227 e 228. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Lc 5- páginas 115 e 116 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Eliana: os 5 sentidos. Clique aqui  a partir de 14 min 20 s 

Páginas 180 até 184. Revisão Av1. Lc 2- páginas 221 e 222 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 11 a 13 

Módulo 3 – Artistas e gêneros musicais do Brasil e do mundo 

Gêneros musicais de diferentes regiões do Brasil 

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

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c2a6f7e4-9af9-4051-b591-3305f8fed5ec&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_XI_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ef49ae93-a740-4b0c-9ff1-d303dee6abf6&instituto=objetivo&referencia=200801_ElianaFeitoza_Ciencias_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6c954e1c-56e7-4758-9131-c7431aa634ce&instituto=objetivo&referencia=210621_FernandoAntunes_Musica_II_5Ano_AD_ZOOM%20%20%20


 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 19/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS: Páginas 14 e 15 

Happy are those who have positive attitudes! – Part 4 (Conversation + Let’s do it) 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a0c61c45-3c31-4b43-bc3d-

f54e1b802a6f&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_II_5Aano_AD 

  

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa.  clique aqui a partir de 7 min 20 s 

Páginas 31 até 34. Correção Lc 3 e 4. Caderno: revisão 

  
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

PORTUGUÊS: Hora da história – página 164 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

Lição de casa: LC 7 - página 229. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

GEOGRAFIA: Tem Geografia na notícia – página 75 – clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 

14 minutos. 

Hora do texto- páginas 76 até 82 – clique aqui para assistir ao vídeo até 12 minutos. 

  

 

AV1 DE INGLÊS ÀS 18:30H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a0c61c45-3c31-4b43-bc3d-f54e1b802a6f&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_II_5Aano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a0c61c45-3c31-4b43-bc3d-f54e1b802a6f&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_II_5Aano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=747b54d3-7b40-4b74-96f0-811e06a23ca8&instituto=objetivo&referencia=200627_VanessaMartin_Matematica_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a73d7ddd-e3b8-490e-b0c0-a737565f7457&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_XII_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=56a5f8d3-a534-4779-9b0f-3771886e2b15&instituto=objetivo&referencia=200522_ClaudiaSantos_Geografia_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c393c684-716c-42c0-804d-d35c10938f2d&instituto=objetivo&referencia=200522_ClaudiaSantos_Geografia_III_5Ano_AD


 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 20/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

HISTÓRIA: Hora do texto – páginas 20 até 26 – clique aqui para assistir ao vídeo.  

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

ARTE:  Apostila pág. 23, 24, 27 
Museus  
Assistir vídeo https://youtu.be/ul6QZd5v9rc 
Faça uma pintura e cole moldura feita de papel como se fosse um quadro para ser exposto no mu-
seu  
Escolha um tema que você goste e assista esse vídeo super interessante sobre museu:  
https://youtu.be/LzIf0hxeWpY 
  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

INFORMÁTICA:  Olá, pessoal!!! Hoje, nossas atividades serão especiais para comemorarmos o Dia 
do Folclore (dia 22/8) !!! �� 
 

 VÍDEO: O QUE É FOLCLORE 

 QUIZ DO FOLCLORE (fazer coletivamente) 

 CANAL “TURMA DO FOLCLORE” (utilizar fone de ouvido para 

escutar as histórias que quiser conhecer) 

 FORCA DO FOLCLORE BRASILEIRO 

 PALAVRAS CRUZADAS: JOGOS E BRINCADEIRAS - FOL-

CLORE 

 CAÇA-PALAVRAS DO FOLCLORE BRASILEIRO 

 ANAGRAMA DO FOLCLORE BRASILEIRO 

 JOGO DOS PROVÉRBIOS 

 DIAGRAMA – FOLCLORE BRASILEIRO (ligue o nome ao personagem) 

________________________________________________________________________________

________ 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO DO ZOOM NAS AU-

LAS DE INFORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 

 
 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: Análise e reflexão sobre a língua – páginas 165 e 166 – clique aqui para assistir ao 
vídeo. 
Lição de casa: LC 8 – páginas 230 e 231. 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cb614528-635a-47a6-b94f-013d3b7af26b&instituto=objetivo&referencia=200529_EvlinGomes_Historia_IV_5ano_AD
https://youtu.be/ul6QZd5v9rc
https://youtu.be/LzIf0hxeWpY
https://www.youtube.com/watch?v=NXd0qDNCdOk
https://wordwall.net/pt/resource/3704189/quiz-do-folclore
https://www.youtube.com/channel/UCD-Rh7fnSL2aeF9xviJ4LGw
https://wordwall.net/pt/resource/3810610/forca-do-folclore-brasileiro
https://wordwall.net/pt/resource/19753069/brincadeiras-e-jogos-do-folclore
https://wordwall.net/pt/resource/19753069/brincadeiras-e-jogos-do-folclore
https://wordwall.net/pt/resource/19678986/personagens-do-folclore
https://wordwall.net/pt/resource/3820125/lendas-do-folclore-brasileiro
https://wordwall.net/pt/resource/19676355/relacione-cada-prov%C3%A9rbio-a-um-dos-significados
https://wordwall.net/pt/resource/19195750/lendas-do-folclore-brasileiro
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=06869afa-b3ec-4019-83c8-e90712f5c85c&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_XIII_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM


 

 

 

  


