
 

 

 
 
Bragança Paulista, 19 de fevereiro de 2021. 

 
Srs. Pais e/ou Responsáveis dos alunos do 5° ano B do Ensino Fundamental 

 
PLANEJAMENTO SEMANAL DE 22/02 A 26/02 

 

#fiqueemcasa 

 

Continuamos com nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e cumprindo 

todos os protocolos de segurança impostos pelo Governo do Estado de São Paulo. Estamos nos 

adaptando ao novo formato de ensino e procurando atender todas as necessidades dos nossos e-

ducandos e suas famílias. 

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

dida do possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1   (Se-

nha: 40346666) para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, deverão ser a-

companhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

 

Solicitamos para aqueles que optaram por frequentar presencialmente às aulas, que 

não faltem sem um motivo realmente necessário, pois essa alteração de frequência 

prejudica o desenvolvimento pedagógico individual e coletivo. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 
 

SEGUNDA-FEIRA – 22/02 

1ª e 2ª aula: (13:00h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: Ampliação dos saberes: páginas 90 e 91. Assistir ao vídeo da professora Vanessa: clique aqui. 

Até 7min 25s:  

Caderno: exercício de fixação Gauss. LC 2. 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

ED. FÍSICA: Olá! Depois de conhecermos um pouco sobre a filosofia do UBUN-

TU, a partir de agora conheceremos um pouco sobre as maneiras com que as 

crianças africanas brincam, jogam e dançam e aproveitar tudo que podemos 

aprender com a cultura desse continente.  

Hoje você deve se dedicar em responder nossa segunda folha de atividades, 

onde queremos saber o que você sabe sobre a África. Escreva tudo o que você sabe e, caso tenha alguma 

dúvida ou não saiba sobre certo assunto, pesquise com seus responsáveis ou na internet. Essas respostas e 

esse conhecimento serão fundamentais para a continuação de nossas aulas, portanto, capriche! 

 
 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Módulo 01 - Zukatuka Langwang? – páginas 144 e 145. Início da confecção do tabuleiro do 

jogo de percurso. Acessar o portal e assistir ao vídeo “Produção de texto/ Análise e reflexão sobre a língua – 

Gramática – Encontros vocálicos e consonantais” ou clique aqui (assistir a partir de 3 minutos e 20 segundos 

até 5 minutos e 25 segundos). Trabalho – terminar o jogo de percurso que iniciamos na aula (páginas 142 até 

145). Entregar dia 05/03. 

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

GEOGRAFIA: Módulo 01 - Descobrindo o Brasil – páginas 61 até 65. 

Acessar o portal e assistir ao vídeo  “Diálogo com o texto / Oficina cartográfica/ Exploração e descoberta – 

desbravando continentes e oceanos” ou clique aqui (assistir até 16 minutos.). Lição de casa 1 – página 93. 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2f3c767c-9198-42b6-87ee-d1889b57b1e0&instituto=objetivo&referencia=201216_VanessaMartin_Matematica_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0a7e965e-e791-4fa3-b9da-f99d57986a17&instituto=objetivo&referencia=201127_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e25c6aca-efe5-43dc-b8be-6d0b74927f53&instituto=objetivo&referencia=201209_EvlinGomes_Geografia_II_5Ano_AD


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 23/02  

1ª e 2ª aula: (13:00h - 14:30h)  

PORTUGUÊS:  Leitura do livro” Férias na Antártica” – 2ª parte.  

Módulo 01 - Zukatuka Langwang? – páginas 146 até 148. 

Acessar o portal e assistir ao vídeo “Produção de texto/ Análise e reflexão sobre a língua – Gramática – En-

contros vocálicos e consonantais” ou clique aqui (assistir a partir de 5 minutos e 25 segundos até 12 minutos 

e 15 segundos). 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

INGLÊS:   Apostila 1 – Unit 1 – Bora... To be a good friend 

Correção e finalização das páginas 11, 12 e 13 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Born...to be a good friend! – Part 3 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=04098672-2e85-439e-8e39-

ac18abfcddaf&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_II_5Ano_AD  

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: Página 92 até 95. 

Assistir ao vídeo da professora Vanessa, sua criação clique aqui  a partir de 7min  25s 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

CIÊNCIAS: Correção das páginas 9 até 11.  Clique aqui 

Páginas 12 até 14. Assistir ao vídeo da professora Maira, propriedades da matéria. clique aqui. LC 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0a7e965e-e791-4fa3-b9da-f99d57986a17&instituto=objetivo&referencia=201127_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=04098672-2e85-439e-8e39-ac18abfcddaf&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=04098672-2e85-439e-8e39-ac18abfcddaf&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2f3c767c-9198-42b6-87ee-d1889b57b1e0&instituto=objetivo&referencia=201216_VanessaMartin_Matematica_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b68bb5b3-c55f-48f3-9d62-2e77ffdb073b&instituto=objetivo&referencia=201217_MairaUvo_Ciencias_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cf734aaf-4226-4447-a63b-2769df3bcec7&instituto=objetivo&referencia=201217_MairaUvo_Ciencias_III_5Ano_AD


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 24/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

ED. FÍSICA: Estamos de volta! Dessa vez conheceremos uma brincadeira de origem africana muito famosa, o 

Teca-Teca! Também conhecido como Amarelinha Africana é uma brincadeira que, diferente da nossa amare-

linha tradicional, não usa uma pedrinha, céu ou inferno. Seu formato também é diferente, contendo 16 qua-

dradinhos (figura ao lado). Ela é uma brincadeira sem competição onde o objetivo é seguir os passos no ritmo 

da música e assim, conseguir entrar e sair dos quadradinhos sem trombar 

com os demais colegas. No início, o ideal é que você comece sozinho e vá 

incluindo outras pessoas, ficando muito legal com duas ou quatro pessoas 

ao mesmo tempo! Utilize as marcações do piso ou desenhe os quadradi-

nhos no chão e siga as instruções contidas e nosso semanário. Você pode 

também criar seus próprios passos e usar outras músicas! 

No link abaixo você confere como brincar de Teca-

Teca:https://www.youtube.com/watch?v=fI3xcXp0pJU 

Não se esqueça de fazer os registros no final da folha de atividades. Boa 

semana! 

 

 2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

PORTUGUÊS: Módulo 01 - Zukatuka Langwang? – páginas 148 até 150. Acessar o portal e assistir ao vídeo 

“Produção de texto/ Análise e reflexão sobre a língua – Gramática – Encontros vocálicos e consonantais” ou 

clique aqui (assistir a partir de 12 minutos e 15 segundos). Lição de casa 6 – páginas 230 e 231.  

 

 3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Página 96 até 99, continuação dos exercícios. 

  
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

CIÊNCIAS: Página 15 até 18. Exercícios de fixação. Clique aqui 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA:  Apostila de Música – Unidade 1: A música nos meios de comunicação 

Rádio – Era de Ouro  – páginas 7 a 9.  EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: Aula de Música    

(Assistir até 14:31 com o Prof. Fernando) 

   

 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fI3xcXp0pJU
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0a7e965e-e791-4fa3-b9da-f99d57986a17&instituto=objetivo&referencia=201127_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d6491f9f-f8c3-4e85-a3ef-69d15b568ab9&instituto=objetivo&referencia=201217_MairaUvo_Ciencias_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=666c5f79-3d35-47ca-bb19-3d8a4fc8274c&instituto=objetivo&referencia=210115_FernandoAntunes_Musica_I_5Ano_AD


 

 

 
 
 
 
  

 

QUINTA-FEIRA – 25/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

INGLÊS: páginas 14 e 15. Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: Born...to be a good friend! – Part 4 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6f80b32d-068b-494e-b329-

cc56573f2fb8&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_II_5Ano_AD 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

MATEMÁTICA:  Correção das LCs. Páginas 100 e 101. Caderno: Exercícios de fixação. 

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Atividade sobre encontros vocálicos e consonantais no caderno de português (caderno azul). 

Folha extra de atividade. 

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

HISTÓRIA: Módulo 01 - Conhecendo terras e povos – páginas 12 até 16. Acessar o portal e assistir aos ví-

deos “Ampliação dos saberes – Pinturas rupestres/ exploração e descoberta – a produção de utensílios de 

pedra” ou clique aqui (assistir a partir de 8 minutos e 05 segundos) e “Diálogo com o texto/ hora de investigar/ 

Exploração e descoberta – Agricultores de domesticadores de animais” ou clique aqui (assistir até 6 minutos e 

30 segundos). Lição de casa – página 16 – exercício 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6f80b32d-068b-494e-b329-cc56573f2fb8&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6f80b32d-068b-494e-b329-cc56573f2fb8&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2effb2c3-9407-4045-a8dc-165aecfc5f8a&instituto=objetivo&referencia=201209_EvlinGomes_Historia_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=30cc071f-0c09-43ed-9921-e8c20bb417aa&instituto=objetivo&referencia=201209_EvlinGomes_Historia_III_5Ano_AD


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 26/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

HISTÓRIA: Módulo 01 - Conhecendo terras e povos – páginas 17 e 18. 

Acessar o portal e assistir ao vídeo “Diálogo com o texto/ hora de investigar/ Exploração e descoberta – Agri-

cultores de domesticadores de animais” ou clique aqui (assistir a partir de 6 minutos e 30 segundos até 12 

minutos e 30 segundos).   

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

ARTE: Atividade extra apostila sobre Op art. Assista ao vídeo sobre esse estilo encantador: 

https://youtu.be/5I_RdC21GaE . Vamos fazer um desenho explorando essa técnica numa folha de sulfite, u-

sando canetinhas coloridas ou lápis de cor. Vídeo explicativo: https://youtu.be/2jLdp_LBmT0 

 
 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INFORMÁTICA: Hoje vamos continuar nossos estudos sobre “Segurança na Internet! Para isso, você assisti-

rá novamente a um importante e divertido vídeo sobre o assunto. Depois utilizando um leitor de QR Codes, 

desvenderá um super enigma sobre “Internet Segura”!!! Em casa, terá acesso ao áudio book do Menino Ma-

luquinho sobre internet segura e continuará navegando na incrível aventura sobre segurança na Internet, a 

Interland!!! 

 

 Ticolicos: Dicas de segurança para criança na internet 

 Desvendando o enigma – Por uma internet mais segura 

 Áudio book: “A internet segura do Menino Maluquinho” – Ziraldo (para as-

sistir/ler em casa) 

 INTERLAND – teste seus conhecimentos sobre Internet Segura! 

 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PORTUGUÊS:  Módulo 01 - Zukatuka Langwang? – páginas 151 até 156.  Acessar o portal e assistir ao vídeo 

“Hora da história – Estações de leitura” ou clique aqui. Lição de casa 7 – página 232. 

 

  
 
 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=30cc071f-0c09-43ed-9921-e8c20bb417aa&instituto=objetivo&referencia=201209_EvlinGomes_Historia_III_5Ano_AD
https://youtu.be/5I_RdC21GaE
https://youtu.be/2jLdp_LBmT0
https://www.youtube.com/watch?v=TfAO8P5oVeI
https://drive.google.com/file/d/1kdsiKAkjqNrKVOqMfl0A4BMhCd6M02s3/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=duRk5ugP8pA
https://www.youtube.com/watch?v=duRk5ugP8pA
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pt-br_br/interland/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a9f99717-cd0c-4e24-a447-d71472e53505&instituto=objetivo&referencia=201127_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_IV_5Ano_AD

