
 

 

Inf.: 0653/20 
 
 

Bragança Paulista, 14 de outubro de 2020. 
. 
 

Srs. Pais e alunos do 5º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 14/10 a 20/10 

 

#fiqueemcasa 
 
 
  

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. 

Lembrando que a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), acontece sempre ao vivo, no horário 

das 13:00h às 16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Ati-

vidade Digital Dirigida é essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o 

processo avaliativo. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1 

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

 Toda quarta-feira, continuaremos a disponibilizar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, 

na aba “Orientação Online”, as programações semanais, fundamentais para a organização 

dos alunos, pois apresentam de maneira simples e organizada, todas as atividades da semana. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 

 
Saudades... Com carinho... Seus Professores  

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
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Planejamento Semanal de 14/10 a 20/10 

QUARTA-FEIRA – 14/10 

GEOGRAFIA: Módulo 04 - O processo de modernização do Brasil – páginas 205 até 215. 

Assistir aos vídeos: Principais fontes energéticas brasileiras – Hora do texto – clique aqui e Principais fontes energéticas brasileiras – 

Diálogo com o texto – clique aqui. 

Lição de casa 2 – páginas 246 e 247. 

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo com as orientações da professora Eliana: Sistema respiratório.  Clique aqui. A partir de 6min 

 LC 2 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Objetivos: Exercícios coordenativos, com ênfase em flexibilidade, amplitude, agilidade.  

Atividade: Funcional Kids. Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas aulas. Caso contrário, 

acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=lDoHVUu64K4. VÍDEO AULA: https://www.youtube.com/watch?v=kt7EbfbSTTU.  
 

 

QUINTA-FEIRA – 15/10 

HISTÓRIA: Módulo 04 - Por falar em tempo – páginas 147 até 153. 

Assistir ao vídeo: Ampliação dos saberes: Conhecendo a história dos nossos antepassados - clique aqui. 

Lição de casa – páginas 151 até 153.  

MATEMÁTICA: Correção das páginas 85 e 86. 

Assistir ao vídeo com as orientações da professora Vanessa: Suas experiências. Clique aqui  

Fazer as páginas 87 até 90 

INGLÊS:  Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=_OY2hOoaL88 com as orientações da professora Mariana. 

Apostila 4 – Unit 2 – Let´s everybody celebrate! 

Páginas: 16 a 20 

Vídeos do portal:  

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Let’s everybody celebrate! – Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ac05b73c-0976-4abe-878d-

6e48771a6454&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate%20%20%E2%80%93%20Part%201  

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Let’s everybody celebrate! – Part 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5c5b4167-b727-4512-9992-

10e717e0e6e8&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate!%20%20-%20Part%202  

Homework – páginas 21 a 24 

Para te ajudar com o homework, você pode asistir ao seguinte vídeo do portal: 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Let’s everybody celebrate! – Part 3 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=971b0871-7f47-4fe4-a205-

37370367ea57&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate%20%20%E2%80%93%20Part%203  
  

SEXTA-FEIRA – 16/10 

PORTUGUÊS: Módulo 07 - Mãe África – páginas 30 até 36. 

Assistir ao vídeo: Hora do texto “Como o gato e o rato se tornaram inimigos" + Produção de texto – (assistir até 14 min e 40 s) clique aqui. 

Lição de casa – produção de texto – páginas 34 até 36 e lição de casa 5 – páginas 88 e 89. 

MATEMÁTICA: Páginas 91 a  93 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON): Se você participa das ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, 

bastando participar e aprender muito com o professor e os amigos. Caso contrário, acesse o link  

https://www.youtube.com/watch?v=J6t7pC7B_tk&t=27s com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: Acesse o link acima para ter acesso ao passo a passo das atividades 

1 – SE VIRA NOS 30” – Corrida do sopro e construir uma peteca em 30 segundos  

2 – EXPERIÊNCIAS COM MEU CORPO – Por quê nosso corpo produz suor? Nos vemos em nossa ADD! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4961d38e-f54d-4a78-8762-7e6b40ce5438&instituto=objetivo&referencia=Principais%20fontes%20energ%C3%A9ticas%20brasileiras%20%E2%80%93%20Hora%20do%20texto
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=054c8f98-a454-4d88-b892-0763a5188806&instituto=objetivo&referencia=Principais%20fontes%20energ%C3%A9ticas%20brasileiras%20%E2%80%93%20Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c50c6155-f8f9-42b9-b854-3b1d1445a01a&instituto=objetivo&referencia=Situa%C3%A7%C3%A3o-problema%20%E2%80%93%20Hora%20do%20texto%20%E2%80%93%20Sistema%20respirat%C3%B3rio%20%E2%80%93%20Inspira%20e%20expira%20%E2%80%93%20Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto
https://www.youtube.com/watch?v=lDoHVUu64K4
https://www.youtube.com/watch?v=kt7EbfbSTTU
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7d48f649-c7d9-4b2b-b5c0-67228d8260d9&instituto=objetivo&referencia=200817_EvlinGomes_Historia_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4052828c-028b-4bf9-a79b-9097e4c82843&instituto=objetivo&referencia=Suas%20experi%C3%AAncias/%20Hora%20da%20oficina
https://www.youtube.com/watch?v=_OY2hOoaL88
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ac05b73c-0976-4abe-878d-6e48771a6454&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate%20%20%E2%80%93%20Part%201
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ac05b73c-0976-4abe-878d-6e48771a6454&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate%20%20%E2%80%93%20Part%201
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5c5b4167-b727-4512-9992-10e717e0e6e8&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate!%20%20-%20Part%202
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5c5b4167-b727-4512-9992-10e717e0e6e8&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate!%20%20-%20Part%202
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=971b0871-7f47-4fe4-a205-37370367ea57&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate%20%20%E2%80%93%20Part%203
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=971b0871-7f47-4fe4-a205-37370367ea57&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate%20%20%E2%80%93%20Part%203
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=32d633aa-5114-4d6d-b3f5-a1dc3565ddb6&instituto=objetivo&referencia=Hora%20do%20texto%20%22Como%20o%20gato%20e%20o%20rato%20se%20tornaram%20inimigos%22%20+%20Produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20texto%20+%20Encerramento
https://www.youtube.com/watch?v=J6t7pC7B_tk&t=27s


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 19/10 

HISTÓRIA: Módulo 04 - Por falar em tempo – páginas 154 até 159. 

Assistir ao vídeo: Por falar em tempo... (assistir até 14 min e 30 s)  clique aqui. 

Lição de casa 1 – páginas 175 até 177. 

MATEMÁTICA: Páginas 94 e 95. 

ARTE: Acessar o link https://youtu.be/xH68ZGkLkMc com as orientações da professora Adriana. 

Fazer as págs. 37 e 39 da apostila, Módulo 4 – Arquitetura.  

Responder às perguntas das págs. 37 e  39. Vamos conhecer o famoso pintor Claude Monet. 

Assista ao vídeo: https://youtu.be/FdcX8Gxq39s 

INFORMÁTICA: Caso você precise faltar na minha ADD desta semana ou ainda tenha ficado com alguma dúvida, acesse o link 

https://youtu.be/jP1gu3rCOfc com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não há 

necessidade de assistir ao este vídeo com as orientações, apenas acesse as atividades abaixo. 

 

Programação: Nessa semana, através de games na Informática, vamos reforçar conhecimentos de Ciências, Programação, estratégia, 

raciocínio e agilidade! 

 CAÇA-PALAVRAS – SISTEMA RESPIRATÓRIO 

 HORA DO CÓDIGO – COMPUTE IT 

 UNO - HVIRTUA 

 TORRE DE CAIXAS 

_________________________________________ 

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) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR 

 

 

TERÇA-FEIRA – 20/10 

PORTUGUÊS: Módulo 07 - Mãe África – páginas 37 até 40. 

Assistir ao vídeo: Análise e reflexão sobre a língua – Ortografia – Eu, revisor! – clique aqui. 

Lição de casa 6 – páginas 90 e 91. 

MATEMÁTICA: Correção da LC 3 

CIÊNCIAS: Correção das páginas 20 e 21 e LC 2 

MÚSICA: Acessar o link  https://youtu.be/HrAnL5fTyNk com as orientações da professora Cris Lima. 

Apostila de Música – Páginas  30 e 31 

A influência da música folclórica na música erudita 

Heitor Villa-Lobos 

Música: O Trenzinho do Caipira 

OBS: Deixe sempre sua flauta à disposição. Eventualmente teremos treinos no final da aula. 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a82f8e6f-90c4-4761-b4d1-4f3312a57dad&instituto=objetivo&referencia=200818_EvlinGomes_Historia_I_5Ano_AD
https://youtu.be/xH68ZGkLkMc
https://youtu.be/FdcX8Gxq39s
https://youtu.be/jP1gu3rCOfc
https://www.jogosdaescola.com.br/caca-palavras-sistema-respiratorio/
http://compute-it.toxicode.fr/?hour-of-code
https://jogoseducativos.hvirtua.com/uno-hvirtua
https://www.jogosdaescola.com.br/torre-de-caixas/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d6d1b3a4-d747-4350-baf8-2e1ea10d1ae8&instituto=objetivo&referencia=Hora%20do%20texto%20%E2%80%9CComo%20o%20gato%20e%20o%20rato%20se%20tornaram%20inimigos%E2%80%9D%20+%20Produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20texto
https://youtu.be/HrAnL5fTyNk

