
 

 

 
Inf.: 0347/20 

 
 

Bragança Paulista, 15 de julho de 2020. 
 
 

#fiqueemcasa 
 

5° ano A/B – Ensino Fundamental 

 

   Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar 

novos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

   A partir dessa semana, iniciaremos nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), sempre ao 

vivo, no horário das 13:00h às 16:30h, assim, não teremos mais os “Bate-papos”. A Atividade 

Digital Dirigida será 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-ei 

 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... Professores do 5° ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
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Programação para a semana de 15/07 a 21/07 
 
 

QUARTA-FEIRA – 15/07 

PORTUGUÊS: Acessar link https://www.youtube.com/watch?v=hY8oQ7p5nn8 com orientações da professora Luciana. 

Módulo 4 - O Fantástico Sr. Roald Dahl – páginas: 78 até 80. 

Assistir ao vídeo: Análise e reflexão sobre a língua: Palavras com o mesmo som, mas com grafia e significados diferentes – clique aqui  

Fazer atividades das páginas 78 até 80.  

MATEMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/97kCDUT1wOQ com as orientações da professora Daniela.  

Acessar o link com as orientações da professora Vanessa:  clique aqui 

Fazer as páginas 163 até 168. 

Lição de casa 12.  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=dAzZUifkmu0  com as orientações da professora Vivian 

Objetivos: Brincadeiras e jogos populares do Brasil; Resgate de uma brincadeira antiga, envolvendo coordenação motora, agilidade e 

atenção. 

Material: Pedrinhas ou tampinhas de garrafas 

Atividades: Brincadeira 5 Marias (Uma das maneiras de praticar desse jogo é lançar uma peça para o alto e, antes que ela caia no chão, 

pegar outra peça. Depois, tentar pegar duas, três ou mais, até ficar com todas as peças na mão) 
 

QUINTA-FEIRA – 16/07 

HISTÓRIA: Acessar link https://www.youtube.com/watch?v=h9ULLkibUTs com orientações da professora Luciana. 

Módulo 02 - Aspectos culturais e sociais das antigas civilizações- páginas 165 até 168. 

Assistir ao vídeo: Hora do Jogo – Produção de texto – A religiosidade a favor da paz mundial – clique aqui  

Fazer os exercícios- páginas 165 até 168. Lições de casa 2 e 3 – páginas 170 até 172. 

MATEMÁTICA: Acessar o link com as orientações da professora Vanessa clique aqui até 12m:15s. 

Fazer as páginas 169, 170, 172 até 177 com a professora Vanessa. 

Lição de casa 13. 

INGLÊS: Acessar o link https://youtu.be/AorIs77AfYE  com as orientações da Teacher Amanda. 

Unit 2 – It’s always time to smile and be happy! 

Faremos a atividade de conversation da página 28, leitura dos textos já escritos por vocês de acordo com a programação da semana 

anterior “Let’s do it!”, também da página 28 e realizaremos o “bingo game” da página 25. 
  

SEXTA-FEIRA – 17/07 

PORTUGUÊS: Módulo 4 - O Fantástico Sr. Roald Dahl – páginas: 81, 82, 84 até 86. 

Assistir ao vídeo: Produção de Texto - Construindo minha história - PARTE 4 – clique aqui   

Fazer as atividades das páginas 81, 82, 84 até 86. Reescrever o texto das páginas 85 e 86 em uma folha para entregar no final do bi-

mestre. 

CIÊNCIAS: Acessar o link com orientações da professora Daniela:  https://youtu.be/zHW_7ttVauA  

Acessar o link com as orientações da professora Eliana clique aqui - Fazer as páginas 52 e 53. 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=1O1bl2L9bvo&t=8s com as orientações do professor Jefferson 

Caetano. 

Programação: PROPOSTA DA SEMANA: O CHÃO É LAVA! 

A atividade desta semana é febre entre a criançada: O chão é lava! 

O objetivo é que os participantes, ao ouvir o comando “o chão é lava” devem subir em qualquer lugar próxi-

mo, evitando ser derretido pelo chão de lava.  

ATENÇÃO: Antes de começar a brincadeira consulte um adulto para saber onde poderá brincar. Além disso, segue abaixo sugestões 

de materiais que podem ser utilizados para realizar a brincadeira sem precisar subir em nenhum lugar perigoso. 

SUGESTÃO DE MATERIAIS: Toalhas e tapetes, almofadas, bambolês, jornais e revistas velhos, quadrados colocados no chão (de 

papel ou feitos com giz). Aproveite também para fazer variações da brincadeira: solicitar diferentes movimentos antes de dar o comando 

de “o chão é lava”, zigue-zague, frente e costas, andar pulando em um pé só, etc. Também variar como deverão subir e se equilibrar. 

Use a imaginação e faça a adaptação da brincadeira no local que você tem em casa. Chame a família para se divertir com você.  Eles 

vão adorar!!! Aqui você encontra um link com muitas sugestões de como variar a sua brincadeira. 

 https://www.youtube.com/watch?v=pKigAeKJXkI&feature=emb_logo 

Até semana que vem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hY8oQ7p5nn8
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SEGUNDA-FEIRA – 20/07 

GEOGRAFIA: Módulo 02 - População brasileira e suas características – páginas 227 até 233. 

Assistir ao vídeo: Exploração e descoberta – Hora de Investigar - Os novos imigrantes/ Produção de texto/ Desafio final – clique aqui. 

Fazer exercícios das páginas 230 até 233. Atenção: A atividade da página 233 deverá ser entregue no final do bimestre para ser avaliado. 

MATEMÁTICA: Acessar o link com as orientações da professora Vanessa:   clique aqui a partir de 12m:15s. 

Fazer as páginas 177 até 179. 

 Lição de casa 14 

ARTE: Acessar o link:  https://youtu.be/4Rld5MyaM4o com as orientações da professora Adriana Fambrini. 

Vamos conhecer pinturas policromáticas!!! Depois de assistir o vídeo fazer a atividade em um sulfite.  

 
INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/GgIaTyrEoGY com as orientações da profª. Gabi.  
Programação: Nessa semana, continuaremos utilizando a GAMIFICAÇÃO, para aprender ainda mais, elaborando um jogo de STOP. 

Você conhece esse jogo? Já jogou? Então, não perca a vídeo aula da profª. Gabriela acima, com todas as orientações! E depois aprovei-
te para se divertir com a sua família jogando “STOP”! 

 GERADOR DE ROLETA 

 TABELA PARA O JOGO STOP 2 
OBS.: Por favor, guarde uma cópia do seu marcador de página com o QR Code / Nanoconto (atividade do dia 
20/5/20), de um jogo Caça Palavras, a foto ou impressão da sua roleta e das cartas do jogo “Da imagem nasce 
uma história” e a foto ou impressão da roleta e de uma tabela do jogo STOP criado por você. Em breve, o 
Colégio dará todas as orientações para que esses trabalhos sejam enviados para avaliação, ok! 

 _________________________________________ 
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) 

 

TERÇA-FEIRA – 21/07 

PORTUGUÊS: Módulo 4 - O Fantástico Sr. Roald Dahl – páginas: 112 até 118. 

Fazer atividades de Lições de casa 17 até 20 – páginas 112 até 118. 

CIÊNCIAS: Acessar o link com as orientações da professora Eliana: clique aqui 

Fazer a página 54. Recortar os encartes e colar em seu caderno de ciências. Os encartes em branco também deverão ser preenchidos e 

colados no caderno. 

MATEMÁTICA: Continuando as atividades, fazer as páginas 180 até 184. 

 Lição de casa 15 e 16 

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

Revisão de conteúdo: apostila de Música – páginas 15 a 18 

Harpa Eólica e Sinos de Vento 

Som da harpa eólica – acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=bbVdYQEyv9c  

Imagens que sugerem sons. 
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