
 

 

Inf.: 0155/20 
 

 
Bragança Paulista, 27 de maio de 2020. 

 

    
#fiqueemcasa 

 

5° ano A/B – Ensino Fundamental 

A partir desta 4ª feira, 27 de maio, a forma de acesso aos plantões e bate-papos, vai mudar e as 
reuniões anteriores serão desativadas. 

Acesse o link a seguir para participar das novas reuniões do Zoom: 

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

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

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. 

Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará! Para acessar, basta 
entrar em nosso site www.objetivobp.com.br. 

Lá encontrarão os horários, os links e IDs para quando necessário. 

Vamos ao trabalho! 

Relembrando o esquema de atividades remotas: 

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, 
e se necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizaremos no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, na aba 
“Orientação Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as 
atividades que deverão ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na 
execução dessas tarefas; basta clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo 
e na execução das tarefas da apostila. 

 As atividades em folhinhas, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente 
Conteúdo de aula/dever. 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês 
deverão fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preci-
so entender que estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à von-
tade para retornar às explicações das vídeoaulas e consultar quando quiser os textos e outras infor-
mações do portal. Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 
Saudades... Com carinho 

Professores do 5° ano. 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
Programação para a semana de 27/05 a 02/06 
 

QUARTA-FEIRA - 27/05 

Para aliviar um pouco a saudade....https://www.youtube.com/watch?v=knru_NnPLmY&feature=youtu.be 

MATEMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/lQhuVUnJxSE com as orientações da professora Daniela.    

Assistir novamente ao vídeo da professora Vanessa, clique aqui, para continuarmos nossas atividades esta semana. 

Fazer as páginas 116 e 117 - Lição de casa 4. 

CIÊNCIAS: Acessar o link: https://youtu.be/ZEptK1BqvPs com as orientações da professora Daniela. 

Assistir ao vídeo da professora Eliana clique aqui 

Fazer a página 21 e, se possível, postar nas redes sociais a frase criada, marcando nosso Colégio: #objetivobragança                                                    

PORTUGUÊS: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=WdMCi1nNTDg com orientações da professora Luciana. 

Módulo 3 – Propaganda, a alma do negócio! – Páginas 25 até 30. Assistir vídeo: Exploração e descoberta – Hora do texto – Camelô 

caprichado – clique aqui. Fazer os exercícios 1 ao 6. 

INTERVALO  

HISTÓRIA/GEOGRAFIA: Acessar link: https://www.youtube.com/watch?v=NY7Rqb4oL-8&t=191s com orientações da professora 

Luciana.  

GEOGRAFIA: Módulo 2 – População brasileira e suas características – Páginas 202 até 206. Assistir vídeo: A população brasileira 

atual III- clique aqui. Fazer os exercícios 1 ao 6. 

MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/lcC4Vf6MuNU com as orientações da professora Cris.  

Música de protesto: Era um garoto (Lucio Dalla) 

Apostila – páginas 27, 28 e 29. 
 
 

QUINTA-FEIRA - 28/05 

PORTUGUÊS: Módulo 3 - Propaganda, a alma do negócio! – Páginas 31 até 33. Assistir vídeo com orientações da professora Luciana 

para fazer a produção do texto - clique aqui. Produzir o texto no caderno de português seguindo as orientações dadas no vídeo. 

HISTÓRIA: Módulo 2 – Aspectos culturais e sociais das antigas civilizações. Páginas 140 até 142. Assistir vídeo:  A vida dupla do Fa-

raó. – clique aqui. Fazer atividade das páginas 141 e 142. Não é para fazer a atividade da página 143- Dramatização. Assistir o vídeo 

com orientações da professora Luciana – clique aqui 

MATEMÁTICA: Fazer as páginas 118 e 119. - Lição de casa 5. 

CIÊNCIAS: Continuando nossas atividades: Fazer os exercícios da página 27 - Lição de casa 1. 

INTERVALO  

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=l58Jk7SLkNs com as orientações da professora Adriana.   

Módulo 2: Lugares que abrigam arte-museus. Atividades das páginas 23 e 25. 

Assistir a vídeo aula:  Clique aqui com a professora Jéssica  

Em seguida escrever na página 24 "Qual o museu da Arte mais famosos e qual a obra mais famosa que se encontra lá."       

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=knru_NnPLmY&feature=youtu.be
https://youtu.be/lQhuVUnJxSE
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=26719c8f-1a4c-4d99-a351-544d71147ce0&instituto=objetivo&referencia=200413_VanessaMartin_Matematica_II_5Ano_AD
https://youtu.be/ZEptK1BqvPs
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b9963e48-8099-4560-bb89-f92894ace4c8&instituto=objetivo&referencia=200321_ElianaFeitoza_Ciencias_IV_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=WdMCi1nNTDg
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=64d614a8-c712-4301-a3ba-0e5858e98d21&instituto=objetivo&referencia=200319_EvlinGomes_Portugues_II_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=NY7Rqb4oL-8&t=191s
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=644ab4e6-eb4d-4a14-b2b2-0a14addad521&instituto=objetivo&referencia=200319_ClaudiaSantos_Geografia_III_5Ano_AD
https://youtu.be/lcC4Vf6MuNU
https://youtu.be/lcC4Vf6MuNU
https://www.youtube.com/watch?v=_T_1LFFyySg
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6c2a15c9-b84f-4029-ae3c-0918bb9f92fc&instituto=objetivo&referencia=200319_VaniaMoreira_Historia_III_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=ZIOJggRokIU
https://www.youtube.com/watch?v=l58Jk7SLkNs
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=02d4bdc5-8180-47b0-a777-d5221a9e7125&instituto=objetivo&referencia=200413_JessicaQuinez_Arte_5Ano_AD


 

 

 

 

 
 

SEXTA-FEIRA - 29/05 

PORTUGUÊS: Módulo3: Páginas 34 até 38. Assistir vídeo: Ampliação dos saberes – Análise e reflexão sobre a língua – Ortografia 

Dez/Des no início da palavra e S/Z no final da palavra – clique aqui. Fazer os exercícios 1 ao 6. 

MATEMÁTICA: Continuando nossas atividades: Fazer as páginas 120 até 124. 

INTERVALO  

INFORMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/tTd1m4CZ41w com as orientações da professora Gabriela Leme. 

Programação: Nessa semana, reforçaremos muitos conteúdos trabalhados nas outras disciplinas! Preparados? Então, vamos lá!!! Se 

achar alguma informação nos links abaixo importante ou interessante, anote-a na sua agenda e comente no bate papo com as professo-

ras Dani ou Luciana! 

A origem do Universo / Planeta Terra e Sistema Solar (Ciências): 

http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/historia/origem-do-universo/ 

http://www.escolagames.com.br/jogos/sistemaSolar/ 

Relógio (Matemática): https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=13383 

https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=13244 

Segredos do Egito (História): http://www.escolagames.com.br/jogos/segredosEgito/ 

Ortografia (Língua Portuguesa): 

https://www.soportugues.com.br/secoes/jogos/jogo.php?jogo=12 

https://rachacuca.com.br/quiz/101806/ortografia-e-gramatica-i/ 

Museus e Centro Cultural da nossa cidade (Arte): 

Museu do telefone de Bragança Paulista: http://cmais.com.br/lugares-de-aprender-museu-do-telefone-de-braganca-paulista 

Museu Oswaldo Russomano (atualmente, este museu encontra-se em reforma e restauro):  

https://www.youtube.com/watch?v=6utMXNptBbk 

Teatro Carlos Gomes (reportagem de outubro de 2019): https://globoplay.globo.com/v/8046190/ 

CONTEÚDOS ESPECIAIS: Ferramentas do aplicativo ZOOM (editar nome, plano de fundo virtual e idioma):  

https://youtu.be/GBq3y91c-bw  

“Netiqueta”- regras de ouro para os nossos BATE PAPOS VIRTUAIS (assista antes do seu próximo bate papo com professores):  

https://youtu.be/8d4JUGk8hoQ 

OBS.: Não há necessidade de realizar todas as tarefas e assistir a todos os vídeos de Informática no mesmo dia. Se desejar, poderá 

organizar-se da forma que for melhor para você durante toda a semana. 

 

E não perca o nosso próximo bate papo, hein! Teremos desafio! Será demais!!! Lembre-se de mostrar o seu marcador de pági-

na com QR Code na nossa próxima aula no Zoom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d182ecd9-beca-4b7a-a02e-699f226c8fc6&instituto=objetivo&referencia=200319_EvlinGomes_Portugues_III_5Ano_AD
https://youtu.be/tTd1m4CZ41w
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/historia/origem-do-universo/
http://www.escolagames.com.br/jogos/sistemaSolar/
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=13383
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=13244
http://www.escolagames.com.br/jogos/segredosEgito/
https://www.soportugues.com.br/secoes/jogos/jogo.php?jogo=12
https://rachacuca.com.br/quiz/101806/ortografia-e-gramatica-i/
http://cmais.com.br/lugares-de-aprender-museu-do-telefone-de-braganca-paulista
https://www.youtube.com/watch?v=6utMXNptBbk
https://globoplay.globo.com/v/8046190/
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/8d4JUGk8hoQ


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 01/06 

MATEMÁTICA: Recortar as cartas que estão no bloco de jogos Mico da Hora e, jogar. 

CIÊNCIAS: Fazer os exercícios das páginas 28 e 29. 

PORTUGUÊS: Páginas 95 até 98. Assistir vídeo com orientações da professora Luciana – clique aqui. Fazer “Lição de casa 7 e 8. 

GEOGRAFIA: Módulo 2 - População brasileira e suas características – Páginas 207até 209. Assistir vídeo: A distribuição desigual da 

população brasileira I – clique aqui. Leitura e estudo. 

INTERVALO  

EDUCAÇÃO: FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=ioNw_Gk2RP4 com as orientações da professora Vivian.  

Objetivos: Esporte de marca, precisão e invasão; estimular agilidade, orientação espacial; coordenação motora; equilíbrio, atenção, 

mira e velocidade. 

Atividade: Teja (malha) mexicana. Traçar no chão de 3 a 4 quadrado e um círculo em seguida aos quadrados; cada participante com 

três tampinhas; o objetivo e levar as três tampinhas até o círculo, porém conduzindo pulando em um pé, jogar com a mão no 1º quadra-

do, pular em um pé e chutar para o próximo e assim sucessivamente, quando errar passa a vez para o outro, vence quem colocar as 3 

tampinhas no círculo primeiro. 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=S79dnxvnx5I com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: Abaixo, você terá acesso à descrição das atividades propostas no vídeo acima:  

DESAFIO DA SEMANA: Para o desafio da semana “Guitar Hero”, acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=EL47tWpObn4&list=PLyIqV8pDldwNmNDQXLY1rjJRKtlu2uPpc  

Divirta-se ao som do Rock´n Roll !  

Para isso você deve fazer ou desenhar 5 (cinco) quadrados de papel, fita crepe, giz ou qualquer outra material e colocá-los à sua frente, 

tentando acompanhar as notas da guitarra (seguindo as cores ou posições dos círculos mostrados no vídeo). 

Você pode realizar esta atividade tocando os nos quadrados com as mãos (Fácil) ou com os pés (Difícil).  

QUE ESPORTE É ESSE¿ 

O esporte da semana passada era o SEPAKTACRAW!  

O Sepaktacraw é um esporte com mais de 500 anos de origem asiática que mistura os fundamentos 

do vôlei, as habilidades do futebol e a agilidade e flexibilidade das artes marciais. Em malaio, Sepak = chute e 

Takraw = bambu, “chute no bambu”, isso porque a bola do jogo originalmente era feita de rattan (uma espécie de 

bambu), mas que desde 1982 deu lugar a uma bola de tecido sintético (plástico) que imita o bambu. Pesquise 

alguns vídeos sobre o esporte e se surpreenda com os movimentos! 

PARA ESSA SEMANA O ESPORTE SERÁ ESSE DA IMAGEM AO LADO >>>  

Pesquise pelos diferentes tipos de jogos de tabuleiro e descubra os nomes desse jogo (olha aí a dica!) e como jogá-lo. 
 

TERÇA-FEIRA – 02/06 

HISTÓRIA: Módulo 2- Aspectos culturais e sociais das antigas civilizações. Páginas 144 até 150. Assistir vídeo: Povos da Mesopotâ-

mia, Gregos- clique aqui. Fazer exercícios 1 e 2 (para fazer o exercício 2 você deverá recortar as peças que estão na página 173). Ori-

entações para fazer a atividade com professora Luciana clique aqui. 

INTERVALO  

INGLÊS: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=2-901jS2dis&feature=youtu.be com as orientações da teacher Amanda.   
Aula 1 - Módulo 1 – It’s always time to make things better! Acessar o link: Clique aqui para assistir ao vídeo: Grammar – Present Conti-

nuous com as orientações da Teacher Danielle. - Realizar as atividades das páginas 8 e 9. 
Aula 2 - Módulo 1 – It’s always time to make things better! Acessar o link: Clique aqui para assistir ao vídeo: Short Answers com as 

orientações da Teacher Danielle. - Realizar as atividades da página 10.  
Sugestões para atividades extras: Acessar o conteúdo online interativo no site do objetivo.br clicando nos links abaixo.  

Módulo 1 – It’s always time to make things better (Objetivo Talks) 
Clique aqui                  Clique aqui                          Clique aqui 
Clique aqui                  Clique aqui                          Clique aqui 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QatQuBbXciw
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=efb5ffa4-775d-4397-9477-1aa2e998e522&instituto=objetivo&referencia=200319_ClaudiaSantos_Geografia_IV_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=ioNw_Gk2RP4
https://www.youtube.com/watch?v=S79dnxvnx5I
https://www.youtube.com/watch?v=EL47tWpObn4&list=PLyIqV8pDldwNmNDQXLY1rjJRKtlu2uPpc
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=698e8d2d-a8c8-434c-b94a-273fc18a032c&instituto=objetivo&referencia=200319_VaniaMoreira_Historia_IV_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=oucua0n5OAw
https://www.youtube.com/watch?v=2-901jS2dis&feature=youtu.be
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=793fe25d-c307-4b8f-a593-80e379f1a4a2&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_IV_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=00138039-25c7-4d2e-a6cf-ee1de9674d20&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_V_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=36fc56aa-5c2c-4639-8c68-a9c195fba21e&instituto=objetivo&referencia=2020_Ingles_Dialogo_2B_I_5Ano
https://www.objetivo.br/conteudoonline/imagens/Aula_22802/index.html
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=27e9e6b7-f4ea-4b26-9130-376eef48706e&instituto=objetivo&referencia=2020_Ingles_Dialogo_2B_II_5Ano_leg
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=217fa976-69cd-4afe-b64b-f3ebe775701a&instituto=objetivo&referencia=2020_Ingles_Dialogo_2B_I_5Ano_leg
https://www.objetivo.br/conteudoonline/imagens/Aula_22803/index.html
https://www.objetivo.br/conteudoonline/imagens/Aula_22804/index.html

