
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 30 de Julho de 2021. 
 

Srs. Pais e Alunos do 5º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 02 a 06/08 

 

  #fiqueemcasa 
 

Revigorados pelo descanso das férias e muito entusiasmados, retomamos nossas aulas no 

formato híbrido e presencial para todos que assim desejarem, sem necessidade de revezamento 

respeitando o protocolo sanitário, o distanciamento e promovendo a conscientização de todos. 

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso 

de todos. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida 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-ef1   

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

E a programação semanal encontra-se disponível no site www.objetivobp.com.br na aba Ori-

entação Online.  

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 necessida-

des! 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 02/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

HISTÓRIA: Reflexão sobre o surgimento da escrita. Clique aqui para assistir ao vídeo sobre a in-

venção da escrita. Clique aqui para assistir o vídeo sobre a história da escrita. 

Responder no caderno: Na sua opinião, qual a importância que a escrita teve para a nossa civiliza-

ção? 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

PORTUGUÊS: Atividade inicial – Vamos falar sobre Mitologia Grega – clique aqui e assista ao ví-

deo. Responda em seu caderno: “Qual foi a versão sobre a criação do Universo que você mais gos-

tou? Justifique sua resposta.” 

Leitura: Divinas Aventuras, História da Mitologia Grega, Heloisa Prieto – clique aqui para assistir ao 

vídeo.  

Lição de casa: No caderno de português responda: Qual parte do mito “O dia em que vi Pégaso 

nascer” você mais gostou? Justifique sua resposta. 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: Caderno: multiplicação e divisão. 

Lc 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/tUWIpzYaKXw
https://youtu.be/yzbWClcROPo
https://youtu.be/-cpjeUxPML4
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=466ee4b8-6f25-48f3-bf7b-d0c8231be312&instituto=objetivo&referencia=200623_BernadeteGuaratto_LinguaPortuguesa_5Ano_AD


 

 

 
 
 

TERÇA-FEIRA – 03/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Laboratório: Hipermercados e Atacarejos. 

Assistir ao vídeo da professora Vanessa:   clique aqui. Páginas 5 até 7. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

CIÊNCIAS: Suas primeiras ideias do nosso corpo e sua formação. Assistir ao vídeo da professora Eliana. 

Clique aqui  e clique aqui até 3 min. Páginas 155 até 157. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Sejam todos bem-vindos de volta às nossas aulas!!! Nas 

atividades de hoje, assistiremos um vídeo sobre a importância de se ir à escola, além de 

vários desafios para relembrarmos o que já aprendemos!!! ��� 

 

 VÍDEO: “POR QUE IR À ESCOLA?” - Ticolicos 

 Faremos uma roda de bate papo sobre o vídeo e sobre nossos PROJETOS DE VIDA 

 OLHO DE LINCE (leia as palavras e encontre os objetos) 

 BATALHA DOS NÚMEROS 

 MATH MAN – PACMAN DA MULTIPLICAÇÃO (escolha as tabuadas que precisa treinar!) 

 CHUVA DE METEOROS - DIGITAÇÃO 

 BOLHA MATEMÁTICA DAS FRAÇÕES 

 ATENÇÃO, CONCENTRAÇÃO E MEMÓRIA: SIGA-ME 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INGLÊS: Apostila 3 – Unit 1 – Happy are those who have positive attitudes! Páginas 2 e 3. 

Vídeo do portal: Happy are those who have positive attitudes! – Part 1 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c08e45a7-e8a1-4f7a-8e44-

f4135dfc40b9&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: ESTAMOS DE VOLTA! 

Olá! Que bom é voltar após um merecido descaso! Espero que durante as férias, além 

de recarregar as energias, tenha aproveitado o tempo livre para brincar e se divertir bas-

tante! Para nossa primeira semana juntos vamos realizar atividades de coordenação, 

agilidade e noção espacial muito importantes para analisar seu desenvolvimento, e que 

será a base para tudo que faremos até o final do ano! Então fiquei ligado em nossas 

aulas e não deixe de estar com uma roupa confortável e em um espaço apropriado para fazer pequenos, mas 

importantes movimentos em nossas aulas de Educação Física. LINK com sugestão de atividades: 

https://www.youtube.com/watch?v=83YtsYm9fvY. Te espero!   

ATENÇÃO: Os alunos que farão as aulas de forma remota deverão imprimir o documento “REGISTRO 

MENSAL – EDUCAÇÃO FÍSICA” disponível em nosso APP na aba Tarefa/Dever. O mesmo será utilizado 

durante todo o mês de agosto e deverá ser entregue junto com as demais atividades ao final do bimestre. 

 

 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=83d6f1fb-fd0f-46d9-9c39-2430553db857&instituto=objetivo&referencia=200609_VanessaMartin_Matematica_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=98406910-2776-40c1-9eab-9a6dac46ea43&instituto=objetivo&referencia=200617_ElianaFeitoza_Ciencias_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=852e6842-4213-4ece-b3be-e438f615fb36&instituto=objetivo&referencia=200801_ElianaFeitoza_Ciencias_I_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=EK0oIAXTfzs
https://www.digipuzzle.net/pt/matosmedeiros/hiddenobjects/hiddenobjects.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/palavras/index.htm
https://www.escolagames.com.br/jogos/batalhaNumeros/
https://www.digipuzzle.net/minigames/pacman/pacman_multiplications.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-multiplicacao/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/meteorrain/meteorrain.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/digitando/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/bubble/bubble_fractions.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-fracoes/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/simonsays/simonsays.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/jogos/index.htm
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c08e45a7-e8a1-4f7a-8e44-f4135dfc40b9&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c08e45a7-e8a1-4f7a-8e44-f4135dfc40b9&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=83YtsYm9fvY


 

 

 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 04/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

CIÊNCIAS: Partes da célula e tecidos.  

Assistir ao vídeo da professora Eliana.  Clique aqui a partir de 3 min. 

Páginas 158 até 162. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA:  

Laboratório: reais e centavos. 

Páginas: 8 até 10. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 7 e 8  

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

A influência indígena, europeia e africana nos gêneros musicais brasileiros 

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

               
 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: Mitologia Grega: uma jornada fascinante! – páginas 129 até 131 – clique aqui para 

assistir ao vídeo. Clique aqui para assistir ao vídeo sobre Zeus e completar a página 131. 

Hora do texto – páginas 132 até 135 – clique aqui para assistir ao vídeo.  

Você Sabia – página 136 – clique aqui para assistir ao vídeo até 6 minutos e 50 segundos (para rea-

lizar a atividade vamos precisar das palavras do encarte da página 257). 

Lição de casa: Lc1 páginas 218 e 219. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=852e6842-4213-4ece-b3be-e438f615fb36&instituto=objetivo&referencia=200801_ElianaFeitoza_Ciencias_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ff579265-70b2-453a-92af-fb58f274eb36&instituto=objetivo&referencia=210621_FernandoAntunes_Musica_I_5Ano_AD_ZOOM%20%20
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5506bcc3-48ce-40d2-85ac-3af99aea93e2&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_I_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM
https://youtu.be/abLT_jovL7E
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1e853637-bfc2-4799-a761-a09e71d7d9ae&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_II_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=019926ef-225b-4ebc-9c79-0574285f01ca&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_IV_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM


 

 

 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 05/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

PORTUGUÊS: Álbum de viagem – página 137 – clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 6 minu-

tos e 50 segundos até 14 minutos e 20 segundos. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

HISTÓRIA/GEOGRAFIA: Registros da História – páginas 5 e 6 – clique aqui para assistir ao vídeo 

até 3 minutos e 50 segundos. 

Paisagens brasileiras – páginas 57 e 58- clique aqui para assistir ao vídeo até 3 minutos e 50 se-

gundos. Lição de casa: Concluir a página 58. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Páginas 4 e 5 

Vídeo do portal: Happy are those who have positive attitudes! – Part 1 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c08e45a7-e8a1-4f7a-8e44-

f4135dfc40b9&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: Correção das atividades: caderno e apostila. 

Lc 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=019926ef-225b-4ebc-9c79-0574285f01ca&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_IV_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=61f498ce-ed34-4e92-8105-89d2b8e2afd8&instituto=objetivo&referencia=200529_EvlinGomes_Historia_I_5ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1e4ade86-3c1f-423a-ae0e-eee27bfe48a9&instituto=objetivo&referencia=200522_ClaudiaSantos_Geografia_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c08e45a7-e8a1-4f7a-8e44-f4135dfc40b9&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c08e45a7-e8a1-4f7a-8e44-f4135dfc40b9&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 06/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: CONTINUANDO 

Estamos de volta! Continuaremos o trabalho iniciado na semana passada, 

dessa vez com uma atividade em circuito que irá contar com 04 atividades 

diferentes e que irá testas algumas capacidades físicas e coordenativas. 

Esteja ligado em nossa aula e tente adaptar em sua casa as atividades 

propostas na aula de hoje. 

LINK com sugestão de atividades: https://www.youtube.com/watch?v=R6DFBWcvUYs 

Lembramos mais uma vez para os alunos que farão as aulas de forma remota deverão imprimir o 

documento “REGISTRO MENSAL – EDUCAÇÃO FÍSICA” disponível em nosso APP na aba Ta-

refa/Dever. O mesmo será utilizado durante todo o mês de agosto e deverá ser entregue junto 

com as demais atividades ao final do bimestre. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

GEOGRAFIA: O chão que pisamos – páginas 59 até 67 - clique aqui para assistir ao vídeo a partir 

de 3 minutos e 50 segundos até o final. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

PORTUGUÊS: Álbum de viagem – página 138 – clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 14 mi-

nutos e 20 segundos até o final. Lição de Casa: LC2 – páginas 220 e 221. 

 
 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

ARTE: Conhecendo o trabalho da artista Yayoi Kusama. Assistir o vídeo: https://youtu.be/aCwlZnFPrro 

Proposta do vídeo: Fazer uma colagem de árvore usando círculos coloridos e de diferentes tama-

nhos e cores. 

Acrescentar elementos no cenário para enriquecer a composição.  https://pin.it/2npnq 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=R6DFBWcvUYs
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1e4ade86-3c1f-423a-ae0e-eee27bfe48a9&instituto=objetivo&referencia=200522_ClaudiaSantos_Geografia_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=019926ef-225b-4ebc-9c79-0574285f01ca&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_IV_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM
https://youtu.be/aCwlZnFPrro
https://pin.it/2npnqnl

