
 

 

 
 

Bragança Paulista, 05 de fevereiro de 2021. 
 

 
Srs. Pais e alunos do 5° ano B do Ensino Fundamental 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL DE 08/02 A 12/02 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Estamos felizes por iniciar o ano de 2021 podendo retomar nossos estudos, valorizando a de-

dicação e empenho de cada um e, tendo a certeza de que todos serão vitoriosos. 

Iniciamos nossas aulas presenciais com alegria, muita energia, respeitando o distanciamento 

social, a redução e revezamento do número de alunos, assim como os protocolos solicitados pelo 

Plano São Paulo. 

Toda sexta-feira, disponibilizaremos no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, na aba “Ori-

entação Online”, as programações semanais, fundamentais para o acompanhamento e organiza-

ção dos estudos realizados em casa. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas pelo zoom, simultanea-

mente àquelas que acontecem presencialmente na escola e na medida do possível, pois por estar-

mos trabalhando com crianças, podemos enfrentar algum tipo de lentidão ou pequenas dependên-

cias no cotidiano. Para acessá-las, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1. 

                                      Senha: 40346666 para todas as aulas 

E em caso de impossibilidade da participação, toda sexta-feira, continuaremos a disponibili-

zar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação Online”, as programações se-

manais, fundamentais para o acompanhamento e organização dos estudos realizados em casa. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote suas dúvidas e observações, pois essa conduta 

enriquecerá muito a troca de informações e o aprendizado. Os professores poderão tirar dúvidas 

presencial ou remotamente, conforme as necessidades de cada família. 

 

Com certeza, faremos tudo para o bem estar de todos. 
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SEGUNDA-FEIRA – 08/02 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

MATEMÁTICA: Preparação do caderno e tabuada 

Números de um a cem. 

Assistir ao link da professora Vanessa. clique aqui até 9 min e 17 seg. 

Páginas 81 até 83. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

ED. FÍSICA: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um ano de muito aprendizado e diversão em nossas aulas 

de Educação Física! Durante esse primeiro mês preparamos um roteiro de atividades temático, baseado na 

filosofia africana do “Ubuntu” no qual aprenderemos muito sobre diversos valores e também sobre conceitos 

muito importantes para a Educação Física. 

Ficou curioso? Então não deixe de acessar o link a seguir e fazer o download da ati-

vidade da semana em nosso APP.   

Aproveite muito e boa semana!  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=yws1NXVutPc 

LINK DO JOGO: https://www.youtube.com/watch?v=4nG_CaGYMsY 

AULA 01: Leia com atenção o texto que apresenta a filosofia do UBUNTU e reflita um pouco sobre o quanto 

ela pode nos ajudar no enfrentamento a COVID 19 e no retorno consciente as atividades escolares. Depois, 

desenhe seu tabuleiro e identifique objetos que podem servir como peças (tampinhas de garrafa, peças de 

outros jogos de tabuleiro, brinquedos em miniatura, tampas de caneta, etc) e se ainda der tempo, pratique o 

jogo pela primeira vez. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Atividade inicial.  

Módulo 01 - Zukatuka Langwang? – páginas 125 até 128. 

Assistir ao vídeo: Atividade inicial / Exploração e descoberta – Como viviam nossos antepassados? /diálogo 

com o texto – (assistir até 6 minutos) clique aqui. 

Lição de casa 1 – página 222 

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

HISTÓRIA: Módulo 01 - Conhecendo terras e povos – página 5 

Assistir ao vídeo: Atividade inicial / Exploração e descoberta – Como viviam nossos antepassados? /diálogo 

com o texto – (assistir até 5 minutos e 10 segundos)  clique aqui. 

 
 
 
  
 

. 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=13a8912c-7452-4368-9c2a-16e2bdb0ff4f&instituto=objetivo&referencia=201216_VanessaMartin_Matematica_I_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=yws1NXVutPc
https://www.youtube.com/watch?v=4nG_CaGYMsY
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=32960648-b99b-4505-b93e-97797a12f908&instituto=objetivo&referencia=201127_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3c47f3e2-a08c-4d25-bec7-482a863d0084&instituto=objetivo&referencia=201209_EvlinGomes_Historia_I_5Ano_AD


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 09/02 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

PORTUGUÊS: Módulo 01 - Zukatuka Langwang? – páginas 129 até 134. 

Assistir ao vídeo: Atividade inicial / Exploração e descoberta – Como viviam nossos antepassados? /diálogo 

com o texto – (a partir de 6 minutos até 9 minutos e 45 segundos) clique aqui. 

Lição de casa 2 – páginas: 223 e 224. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Apostila 1 – Unit 1 – Born... To be a good friend 

Páginas: 2 a 5. 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Born...to be a good friend! – Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d54b3c2a-00f4-4f13-a15a-

ba25f8207c70&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_I_5Ano_AD 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: Descubra a regra. Clique aqui a partir de 9min 17 seg até 10min 57 seg. 

Páginas 84 até 86 

 

 5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

CIÊNCIAS: Preparação do caderno. 

 A matéria e suas aplicações. 

Páginas 5 até 8. 

Assistir ao vídeo professora Maíra. Clique aqui até 17min 40seg. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=32960648-b99b-4505-b93e-97797a12f908&instituto=objetivo&referencia=201127_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_I_5Ano_AD
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https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3a8461f0-4c63-421e-9416-335159293a80&instituto=objetivo&referencia=201217_MairaUvo_Ciencias_I_5Ano_AD


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 10/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

ED. FÍSICA: Estamos de volta! 

Agora vamos praticar bastante o jogo com alguém em sua casa, desenvolvendo as melhores estratégias para 

vencer! 

Após realizar o jogo por algumas vezes, responda as perguntas apresentadas no final da folha de atividades. 

Bom jogo! 

 2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

PORTUGUÊS: Módulo 01 - Zukatuka Langwang? – páginas 135 e 136. 

Assistir ao vídeo: Atividade inicial / Exploração e descoberta – Como viviam nossos antepassados? /diálogo 

com o texto – (a partir de 9 minutos e 45 segundos) clique aqui. 

Lição de casa: Revisão da produção de texto (páginas 135 e 136). Utilize o roteiro de revisão da página 136. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: construção do jogo descubra a regra. 

  
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

CIÊNCIAS: Conceitos importantes da matéria. clique aqui a partir de 17min 40 seg. 

Páginas 9 até 11. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA: Os alunos que não participarem das aulas presenciais devem acessar o link: 

https://youtu.be/pQC56ncniec  

A dinâmica na música: Forte (F) / fraco (p) 

Forma da música: Introdução, partes A, B, C. 

Desafio Copo-lher 

 
 
  

 

 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=32960648-b99b-4505-b93e-97797a12f908&instituto=objetivo&referencia=201127_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3a8461f0-4c63-421e-9416-335159293a80&instituto=objetivo&referencia=201217_MairaUvo_Ciencias_I_5Ano_AD
https://youtu.be/pQC56ncniec


 

 

 
 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 11/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS: Páginas: 6 a 9. 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Born...to be a good friend! – Part 3 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=04098672-2e85-439e-8e39-

ac18abfcddaf&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_II_5Ano_AD  

Homework: Página 10 

Obs.: Para as páginas 6,7, 8 seguir as orientações do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=kkwYLFqAq2k  

 

2ª e 3ª aula: (13:45h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Caderno tabuada 

Jogo descubra a regra. 

Assistir ao vídeo professora Vanessa. Clique aqui a partir de 10min 57seg 

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Módulo 01 - Zukatuka Langwang? – página 137. 

Assistir ao vídeo: Hora do texto – “Caça ao tesouro"/ Hora da história -– (assistir até 3 minutos e 50 segun-

dos) clique aqui 

Atividade com a produção de texto realizada na aula anterior. 

Lição de casa 3 – página 225. 

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

HISTÓRIA: Módulo 01 - Conhecendo terras e povos – páginas 6 até 8. 

Assistir ao vídeo: Atividade inicial / Exploração e descoberta – Como viviam nossos antepassados? /diálogo 

com o texto – (assistir a partir de 5 minutos e 10 segundos) clique aqui 

 
  
 

 

 

. 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=04098672-2e85-439e-8e39-ac18abfcddaf&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=04098672-2e85-439e-8e39-ac18abfcddaf&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_II_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=kkwYLFqAq2k
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=13a8912c-7452-4368-9c2a-16e2bdb0ff4f&instituto=objetivo&referencia=201216_VanessaMartin_Matematica_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=98ac9a7f-65e8-4056-8cef-c9f46e331fd8&instituto=objetivo&referencia=201127_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3c47f3e2-a08c-4d25-bec7-482a863d0084&instituto=objetivo&referencia=201209_EvlinGomes_Historia_I_5Ano_AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 12/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

GEOGRAFIA: Módulo 01 - Descobrindo o Brasil – páginas 55 e 56. 

Assistir ao vídeo: Qual é o nosso lugar? Hora do texto – Nosso Lugar – (assistir até 06 minutos e 05 segun-

dos)  clique aqui. 

  

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

ARTE: Apostila pág. 07 - Módulo 1. Arte urbana.  

Observar as imagens de grafite das páginas 7 e 9. 

Assistir vídeos que mostram importantes artistas brasileiros que fazem esse estilo de pintura: 

https://youtu.be/Ahld0nYt9W8 https://youtu.be/bEUiveSMyGY 

Também vamos conhecer os nomes e letras características da arte do grafite https://youtu.be/0JeMVQr7DXs 

E em seguida vamos colocar nossa criatividade pra trabalhar e escrever  nomes como grafiteiros!!! 

Mas sem usar spray de tinta!!! Usando lápis de cor, canetinhas e  giz de cera https://youtu.be/YfALox4WrYI 

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer a história dessa incrível máquina, o computador! Depois, 

falaremos sobre o uso da Internet Segura e testaremos nossos conhecimentos sobre isso! Por último, vamos 

relembrar uma incrível aventura sobre segurança na Internet, em um lugar chamado Interland!!! Para assistir 

às explicações da professora Gabriela, CLIQUE AQUI. 

 

 Segurança on-line em qualquer lugar 

 Segurança e privacidade na Internet 

 Teste seus conhecimentos sobre seus dados pessoais na Internet   

 INTERLAND – teste seus conhecimentos sobre Internet Segura! 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: Módulo 01 - Zukatuka Langwang? – página 138 até 140. 

Assistir ao vídeo: Hora do texto – “Caça ao tesouro"/ Hora da história -– (assistir a partir de 3 minutos e 50 

segundos até 11 minutos e 50 segundos) clique aqui. 

Lição de casa 4 – páginas 226 e 227. 

  
 
 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=04fa95ef-f58e-429c-9fce-a970e1009168&instituto=objetivo&referencia=201209_EvlinGomes_Geografia_I_5Ano_AD
https://youtu.be/Ahld0nYt9W8
https://youtu.be/bEUiveSMyGY
https://youtu.be/0JeMVQr7DXs
https://youtu.be/YfALox4WrYI
https://youtu.be/zCeMH_KQT3I
https://www.youtube.com/watch?v=emT6ltx4OeE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tRBEqeFTVPA&feature=emb_logo
https://new.safernet.org.br/content/jogue-com-crian%C3%A7as-dados-pessoais
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pt-br_br/interland/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=98ac9a7f-65e8-4056-8cef-c9f46e331fd8&instituto=objetivo&referencia=201127_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_II_5Ano_AD

