
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 11 de Junho de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 5º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 14 a 18/06 

 #fiqueemcasa 
 

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

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

de todos. 

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. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente na escola!  

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, fami-

liares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas remotas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 14/06 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

GEOGRAFIA: Página 104 – clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 6 minutos e 30 segundos. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

PORTUGUÊS: Unidade 4 – páginas 195 e 196 - clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 7 minutos e 50 

segundos. Páginas 197 e 198 – clique aqui para assistir ao vídeo. Páginas 200 e 201 – clique aqui para assis-

tir ao vídeo. Lição de casa: LC 17 – páginas 237 e 238. 

 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

 MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa. clique aqui  a partir de 12min 57s 

Fazer as páginas 178 até 181. 

Correção Lc 10 

Lc 11, páginas 206 e 207 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA – 18H30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1ab866c4-e8ad-42e9-9a3d-e3fd858b2c4a&instituto=objetivo&referencia=200402_EvlinGomes_Geografia_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0577e32a-69db-4aab-b496-68f97b9a2165&instituto=objetivo&referencia=210430_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XIII_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cc67f226-0b71-48b4-ade9-73580a1e3a24&instituto=objetivo&referencia=210517_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XI_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6ee2f37d-1380-470c-ae46-c338040434c5&instituto=objetivo&referencia=210430_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XVI_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=86bcf9fc-e742-4bb4-88e6-166cc4373e86&instituto=objetivo&referencia=200331_VanessaMartin_Matematica_II_5Ano_AD


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 15/06 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Páginas 181 e 182. Obs.: não há vídeo. Lc 12, páginas 208 até 210. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

CIÊNCIAS: Revisão AV2. Clique aqui Clique aqui  Clique aqui  Clique aqui 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Na aula de hoje, continuaremos com as atividades envolvendo o nosso proje-

to pedagógico “Ar – Explorando o Universo” e FINALIZAREMOS  a montagem dos nossos jogos on-line (ga-

mificação), em equipes virtuais! Não faltem na aula de hoje!!! 

 

 JOGO DOS PLANETAS 

 JOGO DE MAPAS – SISTEMA SOLAR 

 SOLAR SYSTEM - INGLÊS 

 Durante a aula, continuaremos com a gamificação, para criarmos 

um jogo on-line sobre o tema do nosso Projeto Pedagógico (em equipes on-line) 

 GERADOR DE QR CODES 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário):  

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA  

 COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INGLÊS: Apostila 2 – Let´s Practice. Páginas 35 e 36 (Os alunos farão com o auxílio da professora) 

Professor: Danielle Ramos Costa Padilha. Aula: Let’s practice Part 2  (2nd Bimester) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=227669f4-e73f-4b62-bb13-

348293f774a7&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_III_5Ano_AD  

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

ED. FÍSICA: Nessa semana vamos pesquisar e conhecer um pouco mais sobre os 

esportes praticados na natureza, em especial aqueles que trabalham com nossa 

resistência. Mas afinal, o que é mesmo resistência? 

Isso e muito mais você irá encontrar em nossa ADD, onde você será o grande 

pesquisador dessas informações. 

ATENÇÃO: Estamos na reta final para a arrecadação de tampinhas. Não deixe de participar! 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SZOSbm4F-PY
https://youtu.be/VbNKh9FaUWg
https://youtu.be/VbNKh9FaUWg
https://youtu.be/Ujy6xcuecK4
https://wordwall.net/pt/resource/5922789/jogo-dos-planetas
https://online.seterra.com/pt/vgp/3123
https://www.cokitos.pt/sistema-solar-em-ingles/play/
https://qr.ioi.tw/pt/
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=227669f4-e73f-4b62-bb13-348293f774a7&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=227669f4-e73f-4b62-bb13-348293f774a7&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_III_5Ano_AD


 

 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 16/06 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

CIÊNCIAS: Revisão AV2 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA:  Revisão  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 32 e 33 

Unidade 2 - Exercícios de fixação 

EAD Colégio Objetivo: Acessar o link:   Exercícios  (com o Prof. Fernando) 

Música: Poluição do ar (Elias Dija) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: Unidade 4 – páginas 202 até 204 -  clique aqui para assistir ao vídeo. (Atenção: a página 199 

será feita na próxima semana.). Página 205 – clique aqui para assistir ao vídeo até 4 minutos e 50 segundos. 

Lição de casa: História: Recortar o tabuleiro “Religião em questão...” e as páginas 53, 55, 57 e 59 para a aula 

de amanhã (17/06).  

 

AVALIAÇÃO DE INGLÊS – 18H30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ac134a56-c873-4b13-8a35-3e3d88303095&instituto=objetivo&referencia=210325_FernandoAntunes_Musica_V_5Ano_AD_ZOOM%20%20
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b18afbfd-15a7-4813-85b6-b2591d294dac&instituto=objetivo&referencia=210430_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XVII_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3e1ad6a0-8b65-488e-ab62-dfc65eb6469c&instituto=objetivo&referencia=210517_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XIII_5Ano_AD_ZOOM


 

 

 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 17/06 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

PORTUGUÊS: Unidade 4 – páginas 206 e 207 – clique aqui para assistir a partir de 4 minutos e 50 segundos. 

Correção de exercícios. 

 

 2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

HISTÓRIA: Páginas 37 e 38 – clique aqui para assistir ao vídeo até 4 minutos e 20 segundos. 

Lição de casa: LC 3 – página 44. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Páginas 35 e 36 - Correção. Professor: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Let’s practice Part 2  (2nd Bimester) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=227669f4-e73f-4b62-bb13-

348293f774a7&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_III_5Ano_AD 

Observação 1: Alunos que estão assistindo às aulas apenas no modo remoto (on-line), destacar as 

páginas 41 até 46 da apostila e guardar até que a teacher solicite. 

Observação 2: Para os alunos que forem ficar on-line, o jogo da memória que será usado no PROJETO 

PEDAGÓGICO está disponível para ser retirado na secretaria da escola. 

 

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E SEXUALIDADE (PSICÓLOGA LAURA) 

AMIZADES E REDES SOCIAIS 

O que você pensa sobre Amizade OFF line e On-line? 

Atividade 6 – Amizade Virtual (Disponível no APP) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: Páginas 183 e 184. Lc-13 e 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3e1ad6a0-8b65-488e-ab62-dfc65eb6469c&instituto=objetivo&referencia=210517_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XIII_5Ano_AD_ZOOM
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=193acfb6-4785-4dbe-8df5-8fb34143de75&instituto=objetivo&referencia=200321_VaniaMoreira_Historia_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=227669f4-e73f-4b62-bb13-348293f774a7&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=227669f4-e73f-4b62-bb13-348293f774a7&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_III_5Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 18/06 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

ED. FÍSICA: Retomaremos a nosso conteúdo desenvolvendo um super 

GAME com as informações coletadas em nossa primeira aula e também 

realizando uma corrida de aventura pela escola com os alunos que estuverem 

no presencial.  

Para todos, a dica as semana é fazer uma caminhada/trilha junto a natureza 

em algum lugar de nossa cidade (tomando todos os cuidados com a a sua 

segurança) e postar em suas redes sociais com a #colegioobjetivobraganca ou @objetivo.braganca no 

Instagram. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

HISTÓRIA: Páginas 39 e 40 – clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 4 minutos e 20 segundos. 

Lição de casa: página 39. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

PORTUGUÊS: Correção de exercícios. Revisão. 

Lição de casa: LC 18 – página 239 e LC 19 - página 240. 

  
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15)  

ARTE: Construção de um caleidoscópio com pedaços de Cd.  

Projeto pedagógico do 2°bimestre. https://youtu.be/VBA7rGgAvHs 

Atividade adaptada para os alunos que não estão em aula presencial: Assistir os vídeos sobre o grande artis-
ta brasileiro Militão dos Santos. Conhecer suas obras e sua história: 

 https://youtu.be/mPyyvub-GfU 

 https://youtu.be/Tct5HO9nIGc 
Em seguida fazer um desenho e colagem seguindo as orientações do vídeo: 

 https://youtu.be/efRJ8xrtT8A 
Capriche no colorido e nos detalhes !!! 

 

AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS – 18H30 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=193acfb6-4785-4dbe-8df5-8fb34143de75&instituto=objetivo&referencia=200321_VaniaMoreira_Historia_5Ano_AD
https://youtu.be/VBA7rGgAvHs
https://youtu.be/mPyyvub-GfU
https://youtu.be/Tct5HO9nIGc
https://youtu.be/efRJ8xrtT8A

