
 

 

Inf.: 0780/20 
 
 

Bragança Paulista, 25 de novembro de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 5º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 25/11 a 01/12 

 

#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 25/11 a 01/12 
 

ENTREGA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO 4º BIMESTRE: DIA 27/11 – DAS 13H30 ÀS 17H 

 PORTUGUÊS: APOSTILA, CADERNO, ATIVIDADES DE REVISÃO (AV1 E AV2), LAPBOOK E HISTÓRIA EM QUADRI-

NHOS (PÁGINA 58). 

 HISTÓRIA E GEOGRAFIA: APOSTILA, CADERNO E ATIVIDADES DE REVISÃO (AV1 E AV2). 

 MATEMÁTICA: APOSTILA E A REVISÃO DA AV1. 

 CIÊNCIAS: APOSTILA E O TRABALHO DA PÁGINA 35, KIT SAÚDE. 

 ENTREGAR A APOSTILA 4 DE INGLÊS E DEIXAR AS FOLHAS DESTACADAS EM CASA. (PÁGS. 43, 44 E 45) 

 ENTREGAR APOSTILA DE MÚSICA DO 2º SEMESTRE 

 ENTREGAR A APOSTILA DE ARTE 

 ATIVIDADE EM FOLHINHA DE INFORMÁTICA – APENAS OS ALUNOS QUE NÃO PARTICIPAM DAS ADDS.     

 

QUARTA-FEIRA – 25/11 

PORTUGUÊS: Correção da avalição de português. Correção de atividades. 

GEOGRAFIA: Correção da atividade da página 244 (pesquisa). 

MATEMÁTICA: Revisão AV2 na ADD 

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=CjFGry07eWk. 

Objetivos: Desenvolver a motricidade fina, o controle motor, atenção, concentração. 

Material: Varetas, 1 prendedor e pote descartável. 

Atividade: Pega varetas diferente. Tirar as varetas sem deixar o objeto cair na água. Ao final pode contar quantas varetas conseguiu 

tirar. Pode ser jogado em forma de competição como no pega-varetas tradicional.  

 

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA: 18 HORAS (www.objetivobp.com.br – Acesso Restrito – AVA Ambiente Virtual de Avaliação) 
 

 

QUINTA-FEIRA – 26/11 

PORTUGUÊS: Correção de atividades. 

Atividade interativa: Ordene as tirinhas. 

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa clique aqui  a partir de 14 min. 

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

Páginas cartonadas 43 a 45 – Advent Calendar: produção de um calendário natalino com as páginas destacadas da apostila. 
 

  

SEXTA-FEIRA – 27/11 

PORTUGUÊS: Atividade interativa – consertando o texto – atividade de ortografia. 

Ditado. Bingo com as palavras do ditado. 

MATEMÁTICA: CORREÇÃO DAS LCS 

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=p1jfCuStKKM com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Relembramos nessa semana o JOGO DA MEMÓRIA,, onde produzimos o jogo através das fotos de nos-

sos esportes favoritos. Agora, com aquele “Q” a mais que todos têm visto nas últimas aulas, vamos incluir 

elementos que deixarão nosso jogo ainda mais divertido! 

Se não for possível estar junto conosco, reúna a família e descubram através desse jogo quem de sua 

casa tem a melhor memória! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CjFGry07eWk
http://www.objetivobp.com.br/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2e39e591-a9c3-4515-878b-44f6218449d9&instituto=objetivo&referencia=Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta%20parte%205%20e%20parte%206
https://www.youtube.com/watch?v=yyDVJ-TrGHI
https://www.youtube.com/watch?v=p1jfCuStKKM


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 30/11 

GEOGRAFIA: Atividade interativa – Brasil divisão regional. 

Desafio – Capitais do Brasil – atividade com o mapa Brasil-Político. 

MATEMÁTICA: CORREÇÃO DA AV2. 

CIÊNCIAS: CORREÇÃO DA AV2. 

ATIVIDADES EXTRAS NO CADERNO. 

ARTE: Acessar os links:  https://youtu.be/Zl1GyzXK2cU e  https://youtu.be/2Nfin2iVw_Q 

Depois de assistir os vídeos da Cia Druw de dança sobre formas e cores faça um desenho inspirado na abordagem da apresentação  de 

dança contemporânea. Use muitas cores e criatividade! 

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

https://youtu.be/C7tgaH__YsM com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não há 

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

 
Programação: Nessa semana, nossas atividades estão recheadas de novidades e muita tecnologia!!! 

 JOGOS DE NATAL - DIVERSOS 

 PAPER CRITTERS – TOY CREATOR – clicar em “Toy Creator” 

 GERADOR DE MEMES 

 Criadores de gifs: 

 CRIADOR DE GIFS (FIGURAS ANIMADAS) 

 GIFMAKE 

 REALIDADE AUMENTADA – QUIVER VISION (imprimir desenho deste site e pintá-lo. 
Depois baixar o app Quiver Vision em seu celular. Abrir o app, apontar a câmera na fo-
lha inteira e clicar no botão da borboleta. Seu desenho ganhará “vida” virtual. Escolher figuras “FREE”, ou seja, gratui-
tas) 

 
 Obs.: Lembrando que foi postado o arquivo da ATIVIDADE AVALIATIVA na semana de 11 a 17/11/2020 (acesso pelo site Objetivo 
Bragança – Orientação Online), para ser impressa, realizada e entregue na escola conforme informativo 0636/20. Porém, SOMENTE 
alunos que não comparecem às ADDs (aulas ao vivo pelo Zoom) ou aqueles que têm muitas faltas no 4º bimestre (meses de 
outubro e novembro/20) devem imprimir, fazer e entregar tais atividades. Os alunos que sempre participam das ADDs não preci-

sam imprimir e fazer estas atividades (apenas se desejarem). 
_________________________________________ 
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 – 01/12 

PORTUGUÊS: Atividade de leitura e interpretação. 

Atividade interativa: Diálogo – colocando a pontuação. 

CIÊNCIAS: Forca com palavras aprendidas nos Sistemas do 4° bimestre. 

MÚSICA: Acessar o link  https://youtu.be/8I9PxYPC46I com as orientações da professora Cris Lima. 

Flauta doce 

Músicas: Doce formiguinha e Brilha, brilha estrelinha. 

Acompanhamento com playback. 

 

https://youtu.be/Zl1GyzXK2cU
https://youtu.be/2Nfin2iVw_Q
https://youtu.be/C7tgaH__YsM
https://www.funnygames.com.br/jogo/natal.html
http://www.papercritters.com/pc1.php
https://www.gerarmemes.com.br/
https://www.abcya.com/games/animate
https://gifmake.com/
https://quivervision.com/coloring-packs
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/8I9PxYPC46I

