
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 23 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 5º ano B do Ensino Fundamental  
  Planejamento Semanal de 26 a 30/04 

 
 

  #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 - 26/04 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

MATEMÁTICA: Caderno: cálculos de divisão e multiplicação. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA:  Você se lembra do significado da palavra ginástica? 

“Arte de desenvolver e fortificar o corpo por meio de exercícios apropriados.” 

Portanto ginástica é sinônimo de exercícios e para desenvolver diversas capacidades 

físicas como força, resistência, equilíbrio e flexibilidade hoje vamos propor exercícios de 

ANIMAL WALK. 

Acompanhe os movimentos no link abaixo e tente realizar dez passos de cada animal.  

 
 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Aula com a Nutricionista Francine. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

HISTÓRIA: Unidade 2 – páginas 5 e 6. Clique aqui para assistir ao vídeo até 2 minutos e 10 segundos. 

GEOGRAFIA: Unidade 2 páginas 65 e 66. Clique aqui para assistir ao vídeo até 2 minutos e 20 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a74667ed-e619-4193-bd48-cf0a02387bb7&instituto=objetivo&referencia=200319_VaniaMoreira_Historia_I_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=49acbf22-b029-4e87-a054-42b17b42abb0&instituto=objetivo&referencia=200319_ClaudiaSantos_Geografia_I_5Ano_AD


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 27/04 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

PORTUGUÊS: Atividade no caderno. Realizar a atividade disponível no APP (Ervilhas de Mendel). 

Consumo e Consumismo - atividade disponível no APP. 

Lição de casa: Recortar as peças do jogo “Precisa? Quer? Pode?” – seguir as orientações da LC 2 das pági-

nas 215 e 216. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Apostila 2 – Unit 1 – It´s always time to make things better! 

Páginas 2 a 4. 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: It’s always time to make things better! (Part 1) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=eee490c4-27d7-4a15-abd3-

199ec0023195&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_I_5Ano_AD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: Correção caderno. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Eliana: O planeta Terra no Sistema Solar.  Clique aqui  

Páginas 5 até 11. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=eee490c4-27d7-4a15-abd3-199ec0023195&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=eee490c4-27d7-4a15-abd3-199ec0023195&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d360cf2a-b423-4939-8de2-c5309f22c4be&instituto=objetivo&referencia=200321_ElianaFeitoza_Ciencias_I_5Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 28/04 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Posições Básicas da Ginástica Artística 

O desafio da aula de hoje é realizar as posições básicas da Ginástica Artística, muito 

importantes para a realização de diversos movimentos e acrobacias da modalidade. 

Acompanhe os movimentos no link a seguir e tente realizá-los com muita atenção. 

Depois, peça para alguém de sua casa que fale o nome das posições para que você 

realize corretamente (como num jogo de morto e vivo). 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=70PE2cVQ4iU 

 

 2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

PORTUGUÊS: Unidade 3 – página 117 e 118. 

Lição de casa: LC 1 – páginas 213 e 214. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa: Contando o tempo desde a Babilônia. clique aqui 

Fazer as páginas 105 até 109. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Eliana: A história da astronomia.    Clique aqui 

Página 12 até 16. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 20 e 21. 

A música nos games. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=70PE2cVQ4iU
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c9f97571-588c-468a-8e78-e54a024af263&instituto=objetivo&referencia=200413_VanessaMartin_Matematica_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=db393cb1-c269-4129-8396-aa1ba11a884b&instituto=objetivo&referencia=200321_ElianaFeitoza_Ciencias_II_5Ano_AD


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 29/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS: Correção da página 4 e página 5 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha. Aula: It’s always time to make things better! (Part 2) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fe16e8c4-335f-47ae-a707-

051e18f96699&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_II_5Ano_AD  

 

2ª e 3ª aula: (13:45h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Página 110 até 112. 

Caderno: Números babilônicos. 

Lc 1- página: 185 até 188. 

 

 
 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Unidade 2 – páginas 119 até 124. 

Lição de casa: página 124 exercício 6. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

HISTÓRIA: Unidade 2 – páginas 7 até 11. Clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 2 minutos e 10 se-

gundos até o final. Clique aqui para assistir ao vídeo até 8 minutos e 15 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fe16e8c4-335f-47ae-a707-051e18f96699&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fe16e8c4-335f-47ae-a707-051e18f96699&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_II_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a74667ed-e619-4193-bd48-cf0a02387bb7&instituto=objetivo&referencia=200319_VaniaMoreira_Historia_I_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=eea1142d-184f-441e-ba5a-0a514f8d56ff&instituto=objetivo&referencia=200319_VaniaMoreira_Historia_II_5Ano_AD


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 30/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

HISTÓRIA: Unidade 2 – páginas 11 até 15. Clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 8 minutos e 15 se-

gundos até o final. Clique aqui para assistir ao vídeo até o final. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

ARTE: Assista o filme sobre a vida e obra de Van Gogh.  

Preparem pipoca para essa seção de cinema especial!!! 

https://youtu.be/xNqhxlshDWQ 

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

REUNIÃO DE PAIS 
 
 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=eea1142d-184f-441e-ba5a-0a514f8d56ff&instituto=objetivo&referencia=200319_VaniaMoreira_Historia_II_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6c2a15c9-b84f-4029-ae3c-0918bb9f92fc&instituto=objetivo&referencia=200319_VaniaMoreira_Historia_III_5Ano_AD
https://youtu.be/xNqhxlshDWQ

