
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 17 de setembro de 2021. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 5º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 20 a 24/09 

 
         

 

 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial. 

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. 

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sin-

toma referente ao aluno, familiares e pessoas de 

convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas 

remotas. 

 

    Atenciosamente, 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2
http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 20/09 

 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

MATEMÁTICA: assistir ao vídeo da professora Vanessa, ampliação dos saberes: clique aqui 

Páginas 84 até 86 

Lc 12 páginas 133 e 135. 

Correção LC 11 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA:   GRANDES JOGOS III 

Encerraremos as atividades de grandes jogos iniciadas na semana passada 

alinhando as ações dos alunos que estão online com os colegas do presen-

cial, ao realizar uma das atividades criadas pelos amigos online em nossa 

aula presencial. 

Vai ser muito legal pôr em prática uma atividade desenvolvida pelos próprios alunos e analisar a ori-

ginalidade e qualidade desse jogo. 

Vamos todos participar! 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS:  Página 215 - clique aqui para assistir a partir de 13 minutos e 20 segundos. Correção 

de atividades. Leitura. 

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

GEOGRAFIA: Páginas 117 até 119 - clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 11 minutos e 3 

segundos até o final.  

Lição de casa: Atividade da página 119 (apresentar dia 27/09)  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=be8c8e1e-559f-4bda-8647-fba66b744aa8&instituto=objetivo&referencia=200702_VanessaMartin_Matematica_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b356aa19-4509-4428-8ed8-9095844261aa&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_XXVIII_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=58267e4d-bda1-4183-b097-3b98ab45c84b&instituto=objetivo&referencia=200526_ClaudiaSantos_Geografia_V_5Ano_AD


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 21/09 

 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

PORTUGUÊS: Atividade do Projeto Pedagógico. 

Atividade no caderno – revisão. 

Lição de casa: LC 16 – páginas 245 e 246. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Projeto Pedagógico 

Obs.: Para os alunos que estiverem assistindo a aula remotamente, as atividades a serem desenvol-

vidas no Projeto Pedagógico estão disponíveis no APP. (Atividade: The Frog Prince) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: Revisão 

 

 5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

CIÊNCIAS:   Debate Projeto pedagógico  

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS ÀS 18:30H 

 

 

 

 

 

 

 

https://objetivobraganca.ultramax.com.br/gestaoescolar/admin/materialAulaDownload?id=8259&downloadDevice=downloadDevice&conversationContext=2


 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 22/09 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: PROJETO PEDAGÓGICO 

 

Dentro das ações do Projeto Pedagógico desse 3º Bimestre iremos trabalhar sobre a 

temática “Me conta: Jogo de Scaperoom”.  

Sem dúvida será algo muito produtivo e que irá alinhar diversão e conhecimento. 

Não deixe de participar!  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

PORTUGUÊS:  Atividade no caderno – revisão. Correção de atividades. 

Lição de casa: Estudar para a AV 2 de Português. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Páginas 87 até 89 

                Correção Lcs 12 e 13 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

CIÊNCIAS:  Assistir ao vídeo da professora Eliana. Clique aqui até 8 min 

         Páginas 211 e 212 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 16 e 17 

              Módulo 3 – Artistas e gêneros musicais do Brasil e do mundo 

              Blues, jazz e a influência africana na música norte-americana 

              EAD Colégio Objetivo: Acessar o link:  Aula de música (com o Prof. Fernando) 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1e441185-38e0-4d8a-b18b-8d02d05dc583&instituto=objetivo&referencia=200622_ElianaFeitoza_Ciencias_VI_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=82841296-e6cc-43d2-8304-03d7248c83cc&instituto=objetivo&referencia=210621_FernandoAntunes_Musica_V_5Ano_AD_ZOOM%20%20%20%20%20


 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 23/09 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS: Projeto Pedagógico 

Obs.: Para os alunos que estiverem assistindo a aula remotamente, as atividades a serem desenvol-

vidas no Projeto Pedagógico estão disponíveis no APP. (Atividade: The Frog Prince) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA:  Entrega do Projeto Pedagógico. 

    Assistir ao vídeo da professora Vanessa. clique aqui   até 4min 

               Páginas 90 e 91 

               Correção LC 14 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E SEXUALIDADE  

Apostila de Ciências – “AMPLIAÇÃO DOS SABERES, SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO E FE-

MININO” - Continuamos a leitura, com as informações, explicações e dúvidas.  

Pág. 168 a 173 

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

PORTUGUÊS:  Correção de atividades. 

Atividade no caderno. 

Lição de casa: LC 17 – páginas 247 e 248. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

HISTÓRIA: Páginas 44 e 45 – clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 14 minutos e 10 segundos. 

Lição de casa: Concluir a atividade da página 45. 

 

  AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS ÀS 18:30H 

 

 

 

https://objetivobraganca.ultramax.com.br/gestaoescolar/admin/materialAulaDownload?id=8259&downloadDevice=downloadDevice&conversationContext=2
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=126c183c-0219-4113-a826-d46239dfe149&instituto=objetivo&referencia=200703_VanessaMartin_Matematica_I_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=026df569-8bf0-4005-b572-cc04118193d9&instituto=objetivo&referencia=200601_EvlinGomes_Historia_IV_5Ano_AD


 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 24/09 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

HISTÓRIA/GEOGRAFIA: Atividade do Projeto Pedagógico. 

  

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

ARTE:  Estudo sobre textura gráfica visual e textura tátil  

Assistir os vídeos: 

 https://youtu.be/cqhCly4o4xM 

https://youtu.be/8JrxQuMn2vg 

Fazer uma composição utilizando textura gráfica.  
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   
INFORMÁTICA:  Olá, pessoal!!! Hoje, teremos atividades especiais sobre o nosso projeto pedagógico 
“O bonito desta vida é ter história para contar – A princesa e o sapo”. Mãos à obra! As equipes 
devem se reunir e continuar o trabalho do projeto! Além disso, seguem jogos para comemorarmos 
a chegada da primavera! 😉😊 
 
 SUGESTÕES DE APLICATIVOS PARA CRIAR “DIGITAL 
STORYTELLINGS” (escolher as opções gratuitas para testarem 
em casa ou nos tablets da escola com a versão para Android). 
 REUNIÃO DAS EQUIPES: concluindo as storytellings (se ne-
cessário, mandar arquivos no e-mail de um dos alunos do grupo 
antes do fim da aula) 
 JOGOS DA PRIMAVERA 
 

 ATENÇÃO - Apresentação das Digital Storytellings: 
 5º ano A: DIA 28/9/2021 
 5º ano B: DIA 01/10/2021 
 
 ENVIAR ARQUIVO OU LINK FINALIZADO NO E-MAIL DA PROFESSORA GABRIELA  
(profgabi@gmail.com) ATÉ 25/9/21 
 
 Os links das digital storytellings das duas turmas serão compartilhados na programação de 
Informática da 1ª semana de outubro (Objetivo Bragança – Orientação On-line) e publicados no 

Facebook do Colégio. 😉 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  
PORTUGUÊS: Páginas 216 e 217 – clique aqui para assistir ao vídeo. 
Lição de casa: LC 18 – páginas 249 e 250. 

 

 

 

https://youtu.be/cqhCly4o4xM
https://youtu.be/8JrxQuMn2vg
https://appseducacao.rbe.mec.pt/category/storytelling/
https://appseducacao.rbe.mec.pt/category/storytelling/
https://wordwall.net/pt/resource/4483037/jogo-da-mem%C3%B3ria-primavera
mailto:profgabi@gmail.com
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=75f3dc73-8d16-4654-ac7f-22a3b51c9dc9&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_XXIX_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM

