
 

 

Inf.: 0557/20 
 
 

Bragança Paulista, 16 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 5º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 16/09 a 22/09 

 

#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). 

 Obs. Entrega do material do 3º bimestre dia 24/09, 5ª feira, das 13h30 às 17h. 
  

 
Saudades... Com carinho... Seus Professores  

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
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Planejamento Semanal de 16/09 a 22/09 
 

QUARTA-FEIRA – 16/09 

 MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo com as orientações da professora Vanessa. Exploração e descoberta 

Clique aqui a partir de 11min e ampliação dos saberes clique aqui 

Fazer as páginas 93 até 96 

 OBS: No dia 24/09 entregar o Trabalho da AV1, a quadra de futebol de botão e a apostila devidamente preenchida.     

HISTÓRIA E GEOGRAFIA: Estudar as páginas: história – 163 até 180 e geografia - 229 até 250.  Realizar as atividades da folhinha 

(Revisão – História/Geografia – AV2) que você recebeu junto com material do 3ºbimestre. 

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

aulas. Caso contrário, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=WcI81B9LJfc 

Objetivos: Handebol. Vivência e aprendizagem da parte histórica e fundamentos do handebol. 

ATIVIDADE AVALIATIVA DIGITAL DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA: 18 HORAS 

 

QUINTA-FEIRA – 17/09 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA: Correção da avaliação. 

GEOGRAFIA: Módulo 03 - Paisagens brasileiras – páginas 252 até 257. 

Assistir ao vídeo: Desflorestar ou desmatar? – clique aqui. 

Apresentar a pesquisa da página 257 na ADD do dia 24/09 

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo com as orientações da professora Eliana: Rótulos e os alimentos industrializados.     

Clique aqui 

Fazer as páginas 200 até 205. 

MATEMÁTICA:  

Fazer as páginas 97 até 100. 

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=3u2FXPfEJcg   com as orientações da teacher Mariana. 

Apostila 3 – Let´s Practice 

Páginas: 32 a 36 

Homework (dever de casa): Let´s do it! Tente escrever um texto falando um pouquinho sobre sua vida. 

Matéria de AV2: páginas 16 a 23. 

Vídeos do portal:  

1- Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Let’s Practice (Review 1) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=03b2c82f-bc82-403f-b89d-

fbc64ed69d7e&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_V_5Aano_AD  

2- Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Let’s practice (Review 2) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ef9a06dd-1d13-419a-899e-

71249668a09f&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_VI_5Ano_AD  

   
Atenção! Dia 24 de setembro, entregar a apostila de inglês, devidamente preenchida, para correção e avaliação. 
 

ATIVIDADE AVALIATIVA DIGITAL DE INGLÊS: 18 HORAS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://www.youtube.com/watch?v=WcI81B9LJfc
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=58267e4d-bda1-4183-b097-3b98ab45c84b&instituto=objetivo&referencia=200526_ClaudiaSantos_Geografia_V_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=36a88d9d-775e-4032-8dde-459bb6447ff6&instituto=objetivo&referencia=200622_ElianaFeitoza_Ciencias_V_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=3u2FXPfEJcg
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=03b2c82f-bc82-403f-b89d-fbc64ed69d7e&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_V_5Aano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=03b2c82f-bc82-403f-b89d-fbc64ed69d7e&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_V_5Aano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ef9a06dd-1d13-419a-899e-71249668a09f&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_VI_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ef9a06dd-1d13-419a-899e-71249668a09f&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_VI_5Ano_AD


 

 

 

 

 
 

SEXTA-FEIRA – 18/09 

PORTUGUÊS: Módulo 06 - Histórias das Mil e uma Noites – páginas 90 e 91. 

Atividades das páginas 125 até 127.  

CIÊNCIAS: Revisão para AV2 com a professora Daniela durante a ADD. Não perca!! 

Estudar as págs. 176 até 195. 
EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON): Se você participa das ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, 

bastando participar normalmente e aprender muito com o professor e os amigos. Caso contrário, acesse o link 

https://www.youtube.com/watch?v=5LpITiTcPKk&t=27s  com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: Atividades do Top 3: 1 – Cara-a-Cara     2 – Circuito Motor     3 – Acrobacias (Todas explicadas no 

link acima) 

DESAFIO DA SEMANA: Chute no Alvo (dentro do balde). 

ATENÇÃO: Continue realizando as atividades semanais e preenchendo seu CALENDÁRIO DE ATIVIDADES FÍSI-

CAS. Esse calendário deverá ser entregue junto com todas as atividades de sala no dia 24/09/2020. Até a próxima! 
ATIVIDADE AVALIATIVA DIGITAL DE CIÊNCIAS: 18 HORAS 

 

SEGUNDA-FEIRA – 21/09 

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo com a professora Eliana: Distúrbio alimentares   Clique aqui 

Fazer as páginas 206 até 208. 

LC de casa 5. 

PORTUGUÊS: Estudar as páginas: 47, 61 até 84. Realizar as atividades da folhinha (Revisão – Português – AV2) que você recebeu 

junto com material do 3ºbimestre. 

ARTE: Acessar o link https://youtu.be/rsmCRaYdj8I com as orientações da professora Adriana. 

Vamos estudar Arte Rupestre.  

Assistir o vídeo sobre o mistério dos desenhos e pinturas nas cavernas. Acesse: https://youtu.be/xDocQKVV5Hs 

Em seguida, usando o tema Arte Rupestre, desenhe como se estivéssemos vivendo naquele período. Boa atividade! 

Atividades que deverão ser entregue no dia 24/09:  

Desenho sobre a cantora Carmem Miranda (19/08 a 25/08)  

Desenho sobre Op Art (19/08 a 25/08) 

Desenho de uma figura humana usando desenhos de frutas, legumes e verduras (26/08 a 02/09) 

Desenho sobre Natureza Morta (09/09 a 15/09) 

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

https://youtu.be/g9HhGBqzkAA com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não 

há necessidade de assistir ao meu vídeo com as orientações. 

Programação: Nessa semana, vamos reforçar nossos estudos de diversas disciplinas, utilizando a Informática para ajudar nas avalia-

ções! Conversaremos sobre tudo isso nas nossas ADDs, não percam!!!  

 PIRÂMIDE ALIMENTAR 

 SOLETRANDO 

 CIDADANIA – VOCÊ É O PREFEITO 

 JOGO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

OBS: Lembre-se das atividades avaliativas enviadas nas programações das semanas anteriores (de 26/8 a 01/9 e de 09 a 15/9). 

Você precisará imprimir e realizar essas atividades, grampeando-as para entrega-las no colégio no final do bimestre, conforme 

orientações já enviadas pelo app e por e-mail dos responsáveis no Informativo 0460/20. 

→  ASSISTA AO VÍDEO COM ORIENTAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES AVALIATIVAS – 3º BIMESTRE.  ← 

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 

ATIVIDADE AVALIATIVA DIGITAL DE PORTUGUÊS: 18 HORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5LpITiTcPKk&t=27s
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1e441185-38e0-4d8a-b18b-8d02d05dc583&instituto=objetivo&referencia=200622_ElianaFeitoza_Ciencias_VI_5Ano_AD
https://youtu.be/rsmCRaYdj8I
https://youtu.be/xDocQKVV5Hs
https://youtu.be/g9HhGBqzkAA
https://www.sonutricao.com.br/jogos/popupJogo.php?jogo=piramide
http://jaeducativas.blogspot.com/p/jogo.html?arquivo=soletrando2.swf
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12747
http://www.escolagames.com.br/jogos/direitoCrianca/
https://youtu.be/Ua__KndgyTo
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494


 

 

 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 22/09 

MATEMÁTICA: Revisão para AV2 com a professora Daniela, durante a ADD. Não perca!! 

Estudar 45 até 62, 69 até 73, 78 até 88. 

CIÊNCIAS: 

Fazer o jogo das páginas 209 até 212. 

Assistir ao vídeo com as orientações da professora Eliana: Desafio final. Clique aqui 

Fazer as páginas 213 e 214. 

OBS: No dia 24/09, entregar o Trabalho Alimentação saudável, a folha com a sua receita, o panfleto criado por você (com nome e série), 

e a apostila devidamente preenchida. 

PORTUGUÊS: Correção da avaliação. 

Correção das atividades de português (lições de casa). 

Atenção: No dia 24/09 deverão ser entregues: 

- Português: apostila e atividades impressas de revisão (AV1 e AV2) 

- História e Geografia: apostila e atividades impressas de revisão (AV1 e AV2) 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/Qhlgo33yt1M com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música – Páginas 18, 19, 20 e 21. 

Unidade 7 - A música dos três povos. 

Música indígena: Murucututu – mãe do sono 

Instrumentos de origem indígena 

*Atenção – Dia 24/09 das 13:30h às 17:00h, entrega das seguintes atividades complementares: 

Atividade 1: Nós estudamos sobre a influência da cultura indígena, portuguesa e africana na formação da cultura brasileira. Descreva o 

que aprendeu sobre cada uma destas culturas. 

Atividade 2: Escolha uma das danças citadas na página 16, pesquise sobre ela e registre as informações encontradas que considerar 

importantes.  

 

ATIVIDADE AVALIATIVA DIGITAL DE MATEMÁTICA: 18 HORAS 
 

 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0658d6e2-b2cd-4d4a-ba11-3408f799a2dd&instituto=objetivo&referencia=200622_ElianaFeitoza_Ciencias_VII_5Ano_AD
https://youtu.be/Qhlgo33yt1M

