
 

 

 
Inf.: 0324/20 

 
Bragança Paulista, 08 de julho de 2020. 

#fiqueemcasa 
 

5° ano A/B – Ensino Fundamental 

 
Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 
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. 
Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará!  

Para acessar, basta entrar no site:  http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei 
                          Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Vamos ao trabalho! 
Relembrando o esquema de atividades remotas:  

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e se necessá-
rio for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizamos no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação 

Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as atividades que deverão 

ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na execução dessas tarefas; basta 

clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo e na 

execução das tarefas da apostila. 

 As atividades em folhinhas, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente Conteúdo de 

aula/dever. 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês deverão 

fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preciso entender que 

estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica Valéria (9 

3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à vontade para 
retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras informações do portal. 
Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 
Saudades... Com carinho... Professores do 5° ano 

 
 
 
 
 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1


 

 

 
Programação para a semana de 08/07 a 14/07 
 
RECADO IMPORTANTE: Ao acessar o link para fazer a avaliação digital, você deverá preencher os dados pesso-

ais (nome completo, número de chamada, RM e turma).  

QUARTA-FEIRA – 08/07 

Acessar link https://www.youtube.com/watch?v=giimuw0f0fU com orientações da professora Luciana. 

HISTÓRIA/GEOGRAFIA- atividade de revisão disponível no App, no ambiente Conteúdo de aula/dever. 

Conteúdo da Atividade Avaliativa: História – páginas 133 até 141, 144 até 153. Geografia – páginas 193 até 206. 

AVALIAÇÃO DIGITAL DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA - 18:00h 

INTERVALO  

INFORMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/Ktx0IPbc5Yo com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, continuaremos a estudar sobre GAMIFICAÇÃO, fazendo um jogo chamado “DA IMAGEM NASCE A 
HISTÓRIA”. Para isso, tenha lápis e papel em mãos e siga o passo a passo descrito no meu vídeo acima para conseguir concluir a 

atividade. O objetivo do jogo é criar uma história coletiva, usando muita imaginação, criatividade e bom humor! Procure fazer esta ativi-
dade em um computador, notebook ou similar. 
Também segue um site bem legal de livros de histórias on-line, para ler junto com a família! Uma pequena biblioteca virtual!  
ATENÇÃO: Guarde um dos seus caça palavras (atividade da semana de 01 a 07/07/20) e um jogo “Da imagem nasce a história” 
(atividade da semana de 08 a 14/7/20), além do marcador de páginas com QR Code (nanoconto - atividade da semana de 20 a 
26/5/20). Em breve, os pedirei para uma avaliação do bimestre (aguarde orientações do colégio). 
Uma dica: Se desejar, pause o vídeo com as orientações da professora após a explicação de cada atividade. Realize a mesma e retor-

ne ao vídeo dela para a explicação da próxima atividade. 

 GERADOR DE ROLETA  

 BASE PARA CARTAS DO JOGO 

 LIVROS ON-LINE para ler com a família e se divertir  
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) 
Adorei o nosso bate papo da última semana!!! Vou te esperar no próximo!!! 

 

QUINTA-FEIRA – 09/07 

INGLÊS: Acessar o link: https://youtu.be/nOdwiSlwnDE  com as orientações da teacher Amanda.   

Fazer os exercícios do arquivo anexo como revisão (disponível no App – Ambiente Conteúdo de Aula/dever)  e preencher as páginas 

32 (tudo) e 33 (somente o exercício 2) da apostila também como revisão do conteúdo para a AV1. 

INTERVALO  

AVALIAÇÃO DIGITAL DE INGLÊS - 18:00h 

  

SEXTA-FEIRA – 10/07 

CIÊNCIAS: Acessar o link: https://youtu.be/b3sA6XYTuDI com as orientações da professora Daniela.  

Estudar as páginas 5 até 29. 

AVALIAÇÃO DIGITAL DE CIÊNCIAS - 18:00h 

INTERVALO  
MÚSICA: Acessar o link:  https://youtu.be/NAJlRYF6iOk com as orientações da professora Cris.  

Revisão de conteúdo – Linguagem verbal e não verbal 

Cinema mudo – Charlie Chaplin e o leão – acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=183fDbLDg4g 

Apostila de Música: págs. 10 a 14. Atividade: construa um pau de chuva com material reciclável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=giimuw0f0fU
https://youtu.be/Ktx0IPbc5Yo
https://www.classtools.net/random-name-picker/
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https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
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https://youtu.be/NAJlRYF6iOk
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SEGUNDA-FEIRA – 13/07 

Acessar link https://www.youtube.com/watch?v=naD32AptRo0 com orientações da professora Luciana. 

PORTUGUÊS: - atividade de revisão disponível no App, no ambiente Conteúdo de aula/dever. 

Conteúdo da Atividade Avaliativa: páginas - 07 até 17, 20 até 42. 

AVALIAÇÃO DIGITAL DE PORTUGUÊS - 18:00h 

INTERVALO  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=ra9IAC7kxJw     com as orientações da professora Vivian.  

Objetivo: Adquiram o conhecimento e venham a despertar o gosto por estes esportes pouco convencionais como o de raquetes, vivenci-

ando alguns movimentos básicos como forehand e backhand. 

Material: Tampinha de garrafa; jornal; fita adesiva; barbante e colher de pau. 

Atividade: Esportes de raquete: execução dos movimentos de forehand e backhand. 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=hhCDYGfa8LQ com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: 

Abaixo, você terá acesso à descrição das atividades propostas no vídeo acima:  

  

MEU CORPO: 

Nessa semana, iremos tratar de uma nova capacidade física: o equilíbrio! 

Equilíbrio é a capacidade de manter, através de ações musculares, seu corpo ou determinado 

objeto em estado estável em relação a fatores do ambiente (gravidade). 

Em nossa prática você deverá realizar o “Equilíbrio do Chaves”, utilizando um cabo de vassoura 

e tentando mantê-lo em equilíbrio em sua mão, dedos, pé ou qualquer outra parte do corpo. 

Também realizar o avião (veja imagem), onde o aluno tenta manter a postura mais reta possível 

enquanto se equilibra em uma perna só. 

Teremos novas propostas de equilíbrio também no DESAFIO DA SEMANA, à seguir: 

DESAFIO DA SEMANA: 

No Desafio da Semana, iremos realizar o equilíbrio do corpo e de objetos ao mesmo tempo!  

Utilize um livro (com permissão de um adulto), pote plástico, ou qualquer outro material e tente caminhar por uma linha 

equilibrando este objeto em sua cabeça. Varie os objetos (um mais pesado e outro mais leve) sendo que geralmente 

quanto mais leve o objeto, mais difícil de equilibrar e caminhar.   

Divirta-se e boa semana!!! 

 

TERÇA-FEIRA – 14/07 

 Matemática: Acessar o link: https://youtu.be/-2ZXhNzVV5s com as orientações da professora Daniela.  

Estudar as páginas 105 até 140, e o TG. 
AVALIAÇÃO DIGITAL DE MATEMÁTICA - 18:00h 

INTERVALO  

 ARTE: Acessar o link:  https://youtu.be/8D8RgA50TLo com as orientações da professora Adriana.   

Vamos trabalhar uma pintura monocromática (técnica que usa uma cor e suas variações no mesmo desenho) 
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