
 

 

Inf.: 0292/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 01 de julho de 2020. 
 

#fiqueemcasa 
 

5° ano A/B - Ensino Fundamental 

 
Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 
Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar novos 

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 no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1 

                                                     Senha: 40346666 para todas as reuniões 
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 necessá-
rio for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizamos 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 preciso 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 vontade para 
retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras informações do portal. 
Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 
Saudades... Com carinho... Professores do 5° ano 

 
 
 
 

 
 

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


 

 

 
Programação para a semana de 01/07 a 07/07 

 

QUARTA-FEIRA – 01/07 

MATEMÁTICA - Acessar o link: https://youtu.be/qDRgGcaM630 com as orientações da professora Daniela.  

Assistir ao vídeo da professora Vanessa:   clique aqui - Oficina das pizzas.   

Recortar as peças do encarte. Fazer a lista de exercícios (disponível no App, ambiente Conteúdo de aula/dever). 

PORTUGUÊS: Acessar link:  https://www.youtube.com/watch?v=-NU0xbSDiRo&t=1s com orientações da professora Luciana. 

Módulo 4 - O Fantástico Sr. Roald Dahl – páginas: 66 até 68. 

Assistir ao vídeo: Produção de Texto - Construindo minha história - PARTE 2 – clique aqui. 

Fazer atividades das páginas 66 até 68. Lição de casa 14 – páginas 107 e 108 

INTERVALO  

INFORMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/eulQakY99bA com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, faremos uma atividade super bacana, chamada GAMIFICAÇÃO com caça palavras. Vamos descobrir 

o que é gamificação e seguir o passo a passo descrito no vídeo da professora Gabi acima. Mas antes, vamos jogar um caça palavras já 
pronto no primeiro site, para entender como funciona! 
Além disso, vamos para o treinador de Matemática, estudar Matemática é sempre muito bom!!! 
Uma dica: Se desejar, pause o vídeo com as orientações da professora após a explicação de cada atividade. Realize a mesma e 

retorne ao vídeo dela para a explicação da próxima atividade. 
 

 

 TREINADOR DE MATEMÁTICA 

 GERADOR DE CAÇA PALAVRAS AUTOMÁTICO 

 GERADOR DE CAÇA PALAVRAS 1 (para criar, imprimir e brincar com a família) 

 GERADOR DE CAÇA PALAVRAS 2  (para criar e jogar on-line. Nível: médio a difícil) 
 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 
 

 ATIVANDO O ADOBE FLASH PLAYER PARA ABRIR OS JOGOS 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 
 

Nossos bate papos foram muito legais!!! Não perca o próximo!!! Vou te esperar!!! 
 
 

QUINTA-FEIRA – 02/07 

MATEMÁTICA: Após assistir ao vídeo do dia 01/07, fazer as páginas 152 até 157, usando as peças recortadas. 

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

Assistir ao vídeo da Professora Eliana:  clique aqui  - Hora de investigar  

Construção da caixa para observação das fases da lua. 

Fazer as páginas 47 e 48. 

HISTÓRIA: Acessar link: https://www.youtube.com/watch?v=QH5J0kWJQvc  com orientações da professora Luciana. 

Módulo 02 - Aspectos culturais e sociais das antigas civilizações- páginas 161 até 164. 
Assistir ao vídeo: Budismo, Diálogo com o texto – clique aqui. 

Fazer os exercícios 1 ao 4 – páginas 162 até 164. 

INTERVALO  

 INGLÊS: Acessar o link:   Clique aqui   com as orientações da teacher Amanda.   

Aula 1 Unit 2 – It’s always time to smile and be happy! 

Acessar o link: Clique aqui com as orientações da Teacher Magali 

Fazer as atividades das páginas 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 

Sugestões para atividades extras: Preencham a página 25 do Bingo e no nosso próximo encontro no Zoom, dia 09/07/2020, realiza-

remos o jogo, ok? 

  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/qDRgGcaM630
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=43dd9641-acc6-40b0-8fdb-13aa844eaab7&instituto=objetivo&referencia=200417_VanessaMartin_Matematica_III_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=-NU0xbSDiRo&t=1s
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c8bd63a9-f14b-4ccc-b51e-763823cc758e&instituto=objetivo&referencia=200402_EvlinGomes_Portugues_II_5Ano_AD
https://youtu.be/eulQakY99bA
https://www.cokitos.pt/treinador-de-matematica/play/
https://www.soportugues.com.br/secoes/jogos/CacaPalavras/
https://www.geniol.com.br/palavras/caca-palavras/criador/
https://www.atividadeseducativas.com.br/cacapalavras/fs.wordfinder.php
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/_JmodvanvgI
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ae5b9932-3b2e-4b10-b5de-c8c46319e6c7&instituto=objetivo&referencia=200331_ElianaFeitoza_Ciencias_II_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=QH5J0kWJQvc
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c1c416f6-7b0f-4c2a-af4b-1f13bbd9012e&instituto=objetivo&referencia=200319_VaniaMoreira_Historia_VIII_5Ano_AD
https://youtu.be/1cGhCA55GdU
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=953734c7-1185-415c-8277-88d8b5768d20&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_III_5Ano_AD


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 03/07 
 

PORTUGUÊS: Módulo 4 - O Fantástico Sr. Roald Dahl – páginas: 69 até 73. 

Assistir ao vídeo: Análise e reflexão sobre a língua: Pronomes possessivos e demonstrativos – clique aqui. 

Fazer as atividades 69 até 73.  

INTERVALO  

MÚSICA: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=6OCa66cGXp8&feature=youtu.be com as orientações da professora Cris.  

Objetivos: Concentração; atenção; habilidades de equilíbrio, coordenação motora grossa; noção espacial; lateralidade. 

Material: folha de papel dobradura que pode ser substituído por folha de sulfite colorida e/ou pintada. 

Atividade: Desafio das Cores.  
 

SEGUNDA-FEIRA – 06/07 

MATEMÁTICA: Lição de casa 10 e 11 

CIÊNCIAS: Fazer a pesquisa da página 49 na apostila. 

PORTUGUÊS: Módulo 4 - O Fantástico Sr. Roald Dahl – páginas 74 até 77. 

Assistir ao vídeo: Produção de Texto - Construindo minha história - PARTE 3 – clique aqui. 

Fazer atividades das páginas 74 até 77. Lição de casa: 15 e 16 – páginas 109 até 111. 

INTERVALO  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=OU4UV1cWG9k  com as orientações da professora Vivian.  

Objetivos: Concentração; atenção; habilidades de equilíbrio, coordenação motora grossa; noção espacial; lateralidade. 

Material: folha de papel dobradura que pode ser substituído por folha de sulfite colorida e/ou pintada. 

Atividade: Desafio das Cores.  

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=oSveddxV9fc  com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

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

 MEU CORPO: Na última vez que falamos do nosso corpo, tratamos da agilidade. Hoje Vamos sugerir uma atividade denominada... “BAS-

TÃO NÃO CAI” 

O objetivo é que cada participante tenha um cabo de vassoura em mãos e que no “JÁ” soltem os 

seus bastões e com agilidade, seja capaz de pegar o bastão do seu parceiro de atividade antes 

que este caia no chão. Quanto mais próximos um do outro, mais fácil de fazer. Conforme a ativi-

dade for ficando fácil, aumente a distância entre vocês. Será que você consegue fazer? 

QUE ESPORTE É ESSE? E o esporte da vez é o Othello, também conhecido como Reversi! 

É um jogo para dois jogadores, jogado em um Tabuleiro de 8x8 onde inicialmente são colocadas 4 peças ao centro, duas de cada 

cor em diagonais onde a peça preta faz sempre o primeiro movimento e os jogadores jogam alternadamente. O jogo tem como 

meta capturar as peças adversárias e transformá-las nas da sua cor e vence quem tiver mais peças ao seu favor no final da parti-

da. O jogo acaba quando não há mais casas a se jogarem dentro do tabuleiro ou quando não houver mais jogadas possíveis dentro das 

regras para ambos os jogadores. 

Diferente dos outros jogos do “Que esporte é esse?” com o Reversi você poderá praticar! 

Para entender como se joga, sugerimos que visite o site https://pt.wikihow.com/Jogar-Othello ou algum tutorial no Youtube e veja todo o 

passo a passo de como jogar. Depois, peça a seus responsáveis que pesquise e baixe o “Reversi” na loja de aplicativos. 

Divirtam-se e até semana que vem! 

 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=74681881-0120-495a-9edb-ada9d4f814e3&instituto=objetivo&referencia=200402_EvlinGomes_Portugues_III_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=6OCa66cGXp8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6OCa66cGXp8&feature=youtu.be
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=50cda3be-70ba-481f-a711-cd7f905a20e3&instituto=objetivo&referencia=200402_EvlinGomes_Portugues_IV_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=OU4UV1cWG9k
https://www.youtube.com/watch?v=oSveddxV9fc
https://www.youtube.com/watch?v=oSveddxV9fc
https://pt.wikihow.com/Jogar-Othello


 

 

 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 07/07 

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa:  clique aqui - Hora de resolver problemas.  

Fazer a páginas 158 até 162.   

GEOGRAFIA: Módulo 02 - População brasileira e suas características – páginas 221 até 227. 

Assistir ao vídeo: Ampliação dos saberes – Hora do Texto/ Diálogo com o texto - Mais desigualdade?– clique aqui. 

Fazer exercícios 1 e 2 – páginas 225 até 227.           

INTERVALO  

 ARTE: Acessar o link: https://youtu.be/XaJCnwhGu3E com as orientações da professora Adriana.   

Assistam também esse video super interessante sobre folhas https://youtu.be/NKQFJsNinF4 

Façam uma colagem usando folhas de árvores, flores, galhos, pedrinhas, etc. 

O tema da colagem é paisagem, explorem os elementos de uma paisagem e usem a criatividade !!Boa atividade! 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c24ddecd-b273-4e21-9315-d1ac8d2c8fe9&instituto=objetivo&referencia=200417_VanessaMartin_Matematica_IV_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d048ced0-28cd-4721-920c-26eddd4b4feb&instituto=objetivo&referencia=200402_EvlinGomes_Geografia_II_5Ano_AD
https://youtu.be/XaJCnwhGu3E
https://youtu.be/NKQFJsNinF4

