
 

 

Inf.: 0695/20 
 
 

Bragança Paulista, 28 de outubro de 2020. 
. 
 

Srs. Pais e alunos do 5º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 28/10 a 03/11 

 

#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  
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Planejamento Semanal de 28/10 a 03/11 

QUARTA-FEIRA – 28/10 

OBS. 1ª E 2ª AULA SERÁ COM A PROFESSORA LUCIANA (5º Ano A e B) 

PORTUGUÊS: Módulo 08 – páginas 45 até 57. 

Assistir ao vídeo: Suas experiências – Atividade inicial – Hora do texto “Turma da Mônica jovem: Eu cresci" – clique aqui. 

Lições de casa 9 e 10 – páginas 97 até 99. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN: Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas au-

las. Caso contrário, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=giuVlgq2-n0 

Objetivos: Alongamento e Flexibilidade; Preservação e aperfeiçoamento do grau de flexibilidade muscular; favorecer o estira-

mento das fibras musculares, contribuindo para que o seu comprimento aumente. 

Material para ADD: Bastão ou cabo de vassoura. 

 

QUINTA-FEIRA – 29/10 

GEOGRAFIA: Módulo 04 - O processo de modernização do Brasil – páginas 223 até 226. 

Assistir ao vídeo: A modernização dos transportes – Diálogo com o texto – clique aqui 

Lição de casa 3 – página 248. 

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa: Desafio final   clique aqui. A partir de 4 min 

Fazer as páginas 98 até 101 

Lc 6 

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=RM309ciF7FY com as orientações da professora Mariana. 

Apostila 4 – Let´s everybody celebrate! -  English Corner 

Páginas 29 (exercício 14) e página 32 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Let’s everybody celebrate! – Part 5 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6b5bdeda-e5c8-4924-a0a2-

f4aa81dc9e1e&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate%20%20%E2%80%93%20Part%205  

 
  

SEXTA-FEIRA – 30/10 

PORTUGUÊS: Módulo 08 – páginas 58 até 62. 

Assistir ao vídeo: Produção de texto – Análise e reflexão sobre a língua – Gramática – Conjunção – clique aqui  

Lição de casa: produção de texto (história em quadrinhos) – página 58 e lição de casa 11 – páginas 100 e 101. 

Mostrar o lapbook pronto na ADD. 

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa: Frações decimais.   Clique aqui  

Páginas 102 até 104 

Orientação do jogo a ser realizado. 

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=5uvAPSdUgO4&t=15s 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” – CÓDIGO e VAI-e-VOLTA (Agilidade com mãos e pernas) em 30 segundos  

2 – EXPERIÊNCIAS COM MEU CORPO – Músculos em ação!  

Até a próxima ADD! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1dde9f97-3c49-4835-975a-a0fd59b6bfe6&instituto=objetivo&referencia=Suas%20experi%C3%AAncias%20-%20Atividade%20inicial%20%20-%20Hora%20do%20texto%20%E2%80%9CTurma%20da%20M%C3%B4nica%20jovem:%20Eu%20cresci%E2%80%9D
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=425f3f90-32e8-415d-a4f0-098fcc433b8e&instituto=objetivo&referencia=A%20moderniza%C3%A7%C3%A3o%20dos%20transportes%20%E2%80%93%20Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=60ca93e5-39f4-40c3-ab9d-6b7d1d3e0532&instituto=objetivo&referencia=Problemas%20de%20an%C3%A1lise%20combinat%C3%B3ria%20/%20Desafio%20Final
https://www.youtube.com/watch?v=RM309ciF7FY
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6b5bdeda-e5c8-4924-a0a2-f4aa81dc9e1e&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate%20%20%E2%80%93%20Part%205
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6b5bdeda-e5c8-4924-a0a2-f4aa81dc9e1e&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate%20%20%E2%80%93%20Part%205
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=59233be8-640e-46d0-9617-9a21bc53d653&instituto=objetivo&referencia=Produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20texto%20-%20An%C3%A1lise%20e%20reflex%C3%A3o%20sobre%20a%20l%C3%ADngua%20-%20Gram%C3%A1tica%20%E2%80%93%20Conjun%C3%A7%C3%A3o
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=77f9bc6a-6737-4973-a2d1-0e4adbc06bcc&instituto=objetivo&referencia=Suas%20experi%C3%AAncias/%20Laborat%C3%B3rio/%20Hora%20da%20oficina/%20Hora%20de%20resolver%20problemas
https://www.youtube.com/watch?v=5uvAPSdUgO4&t=15s


 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 02/11 

 

FERIADO 
 

 

 

TERÇA-FEIRA – 03/11 

HISTÓRIA: Módulo 04 - Por falar em tempo – páginas 160 até 167. 

Assistir ao vídeo: Exploração e descoberta: Patrimônio Cultural – clique aqui.  

Lição de casa 2 – páginas 178 até 180 

MATEMÁTICA: Fazer as páginas 105 até 107 

Lc7 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/MMjV3ObGAME  com as orientações da professora Cris Lima. 

Apostila de Música – Páginas 37, 38 e 39 

Música Nacionalista 

Três estrelas do nacionalismo brasileiro: 

Heckel Tavares – Música: Azulão 

Mozart Camargo Guarnieri – Ópera: Pedro Malazarte 

Francisco Mignone – Música: Maracatu do Chico Rei 

Por que algumas pessoas viram lendas? 

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

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=735de1f2-ffd9-42b8-9731-d069b7519724&instituto=objetivo&referencia=200818_EvlinGomes_Historia_II_5Ano_AD
https://youtu.be/MMjV3ObGAME

