
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 24 de setembro de 2021. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 5º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal 27/09 a 01/10 

 
         

 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial. 

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso de to-

dos. 

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

Senha: 40346666 para todas as aulas e em caso de impossibilidade da participação deverão ser 

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

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma 

referente ao aluno, familiares e pessoas de convívio 

diário, mesmo se sua opção foi por aulas remotas. 

 

    Atenciosamente,  

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2
http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA –  27/09 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa: desafio.  Clique aqui a partir de 4 min. 

Páginas 92 até 96. Lc 15. Correção caderno. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: FECHAMENTO DO BIMESTRE 

Aos poucos, nossa rotina escolar vai voltando ao normal, ou o mais próximo 

disso. Dessa forma, algumas práticas que faziam parte de nossa rotina vão 

sendo retomadas. Uma delas é o tradicional futebol na última semana de cada 

bimestre. Com todos os cuidados que ainda devem ser tomados, jogaremos 

na aula de hoje! Vai ser SHOW DE BOLA!!! 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Leitura. Atividade no caderno. 

Lição de casa: LC19 e LC 20 – páginas 251 até 253. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

HISTÓRIA/GEOGRAFIA: Apresentação das atividades da página 45 (história) e da página 119 (ge-

ografia). 

 
 

 

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA ÀS 18:30H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=126c183c-0219-4113-a826-d46239dfe149&instituto=objetivo&referencia=200703_VanessaMartin_Matematica_I_5Ano_AD


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA –  28/09 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

PORTUGUÊS: Atividade no caderno. Correção de exercícios. 

Produção de texto – a folha da atividade está disponível no APP. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Apostila 4 – Unit 1 -  Let´s everybody say thanks! 

Aula 1: Páginas: 2 e 3 – Leitura e Interpretação – The First Thanksgiving 

Vídeo do portal:  

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Let’s everybody say thanks – Part 1 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=60712aa8-834f-446b-b4d8-

514b3ad719a0&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20say%20thanks%

20%E2%80%93%20Part%201 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa: Laboratório. Clique aqui e clique aqui 

Páginas 97 até 104. Correção Lc 15. 

 

 5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Eliana.  Clique aqui 

A interdependência dos sistemas e Sistema Digestório. 

Páginas 5 até 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=60712aa8-834f-446b-b4d8-514b3ad719a0&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20say%20thanks%20%E2%80%93%20Part%201
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=60712aa8-834f-446b-b4d8-514b3ad719a0&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20say%20thanks%20%E2%80%93%20Part%201
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=60712aa8-834f-446b-b4d8-514b3ad719a0&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20say%20thanks%20%E2%80%93%20Part%201
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=96ffda0f-a3ed-4145-a201-7eaf23fcafde&instituto=objetivo&referencia=200703_VanessaMartin_Matematica_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6cfd1f5a-d262-4af4-b7dc-130a650c725c&instituto=objetivo&referencia=200703_VanessaMartin_Matematica_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3393d586-5946-447d-967c-133fceaa922d&instituto=objetivo&referencia=201014_ElianaFeitoza_Ciencias_I_5Ano_AD


 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 29/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: FECHAMENTO DO BIMESTRE 

Por fim, as atividades que mais fizeram sucesso em nossas aulas po-

derão ser realizadas novamente na aula de hoje.  

E aí, qual foi a atividade mais divertida ou que mais chamou sua aten-

ção durante esse 3º bimestre?  

Vem pra me contar e vamos juntos fechar esse bimestre com chave de ouro! 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

PORTUGUÊS:  Unidade 7 – páginas 123 até 125. Atividade complementar no caderno. 

Lição de casa: LC1- páginas 211 e 212. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa.  clique aqui 

 Resolvendo situações problemas 

Páginas 67 até 72 

  
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Eliana.   Clique aqui  até 7min20s 

Páginas 10 e 11. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 18 a 20 

              Módulo 3 – Artistas e gêneros musicais do Brasil e do mundo 

              A popularização do rock’n’roll 

              EAD Colégio Objetivo: Acessar o link:  Aula de música (com o Prof. Fernando) 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f73bfebc-d6af-4b3e-8ff5-72682f33d0c2&instituto=objetivo&referencia=Suas%20experi%C3%AAncias/%20laborat%C3%B3rio%20parte%201
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fac01f1d-bde8-443e-8aa3-d8b501c36994&instituto=objetivo&referencia=201014_ElianaFeitoza_Ciencias_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=57e8b63e-aafa-4beb-87b7-b1c60fa0e933&instituto=objetivo&referencia=210621_FernandoAntunes_Musica_VI_5Ano_AD_ZOOM


 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 30/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS: Páginas 4 e 5 -  Leitura e Interpretação – The First Thanksgiving 

Vídeo do Portal 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha. Aula: Let’s everybody say thanks – Part 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c223a973-710f-4389-a5aa-

692427b7ff28&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20say%20thanks%2

0%20%E2%80%93%20Part%202 

  

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa.  clique aqui  até 4 min 

Páginas 73 até 76. Lc 1 páginas 149 até 151. 

 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

PORTUGUÊS: Unidade 7 – páginas 126 e 127. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

HISTÓRIA: Unidade 4 – páginas 5 até 10- clique aqui para assistir ao vídeo. 

Lição de casa: página 10 – exercício 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c223a973-710f-4389-a5aa-692427b7ff28&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20say%20thanks%20%20%E2%80%93%20Part%202
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c223a973-710f-4389-a5aa-692427b7ff28&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20say%20thanks%20%20%E2%80%93%20Part%202
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c223a973-710f-4389-a5aa-692427b7ff28&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20say%20thanks%20%20%E2%80%93%20Part%202
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=16655573-7ce4-48f8-89f2-37c61473603b&instituto=objetivo&referencia=Laborat%C3%B3rio/%20Jogo%20/%20Situa%C3%A7%C3%A3o%20-%20problema
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=75b30b3e-febf-4d1c-a716-a0a29131cece&instituto=objetivo&referencia=200817_EvlinGomes_Historia_I_5Ano_AD


 

 

 

 

 

 SEXTA-FEIRA – 01/10 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

GEOGRAFIA: Unidade 4 - páginas 57 e 58 – clique aqui para assistir ao vídeo.  

Páginas 59 até 66 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

Lição de casa: página 58. 

  

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

ARTE: Atividade sobre gravura. Assistir o vídeo e fazer uma gravura com cores neon.  

Vídeo: https://youtu.be/gehVfWDCHRY 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

INFORMÁTICA:   

Olá, pessoal!!! Hoje, finalizaremos o nosso projeto pedagógico “O bonito desta 

vida é ter história para contar – A princesa e o sapo”, com a apresentação das 

Digital Storytellings para a turma! �� 

 

 SUGESTÕES DE APLICATIVOS PARA CRIAR “DIGITAL 

STORYTELLINGS”  

 JOGOS DA PRIMAVERA 

 JOGOS DE TABULEIRO ON-LINE 

 

 ATENÇÃO - Apresentação das Digital Storytellings: 

 5º ano A: DIA 28/9/2021 

 5º ano B: DIA 01/10/2021 

 

 Os links das digital storytellings das duas turmas serão compartilhados na programação de In-

formática da 1ª semana de outubro (Objetivo Bragança – Orientação On-line) e publicados  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: Unidade 7 – páginas 128 até 130. 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=15bb173f-655c-439c-81e7-053c49c5ef94&instituto=objetivo&referencia=Um%20Brasil%20Moderno%20%E2%80%93%20Suas%20experi%C3%AAncias
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5b976d01-3fd4-4f81-b3ce-1543baee027a&instituto=objetivo&referencia=A%20hist%C3%B3ria%20da%20ind%C3%BAstria%20brasileira%20%E2%80%93%20Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta
https://youtu.be/gehVfWDCHRY
https://appseducacao.rbe.mec.pt/category/storytelling/
https://appseducacao.rbe.mec.pt/category/storytelling/
https://wordwall.net/pt/resource/4483037/jogo-da-mem%C3%B3ria-primavera
https://www.coquinhos.com/tag/jogos-de-tabuleiro-online/

