
 

 

 
 

 

 
 

Bragança Paulista, 19 de março de 2021. 
 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 5º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 22/03 a 26/03 

 

  #fiqueemcasa 
  

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos fisicamente.  

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

  Link para acesso às aulas: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1  (Senha: 40346666) 

para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, as mesmas deverão ser acom-

panhadas pela programação semanal abaixo. 

 

 - Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, famili-

ares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento presen-

cial.  

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA  

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

HISTÓRIA: Unidade 1 – páginas 26 até 33. Clique aqui para assistir ao vídeo sobre surgimento das primeiras 

cidades e clique aqui para assistir ao vídeo sobre os povos do Egito. 

Lição de casa: página 33 - exercício 3. 

  

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

PORTUGUÊS: Unidade 2 – páginas 186 até 189. Clique aqui para assistir ao vídeo até 8 minutos. Leitura do 

livro “O menino do dedo verde” (livro do projeto pedagógico). Clique aqui para assistir mais uma parte do au-

diolivro ou clique aqui para acessar o livro 

Lição de casa: Lc 12 páginas 240 e 241.  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

 MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa a partir de 17 min. Clique aqui 

Página 118 até 120. 

Recortar e montar página 13. 

Fazer LC 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2b61a56f-c5b6-4858-b655-8b299352a62c&instituto=objetivo&referencia=200317_VaniaMoreira_Historia_I_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7e0ff192-2005-4929-9af4-8b23dd52f791&instituto=objetivo&referencia=200317_VaniaMoreira_Historia_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bdd5ab71-f5ed-4c0a-8b13-f22ed5e9c0f1&instituto=objetivo&referencia=HTPTSPTHTGB04122020AD
https://www.youtube.com/watch?v=qmkuxRT6Aw0
https://pt.slideshare.net/TCHARGOW1969/o-menino-do-dedo-verde-maurice-druon-22384137
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=39e6af9b-c29d-4241-98d9-e26c70d76a85&instituto=objetivo&referencia=201216_VanessaMartin_Matematica_IV_5Ano_AD


 

 

 
 
 

TERÇA-FEIRA  
 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA:  Correção LC 6 e 7 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Rosana. Clique aqui a partir de 9min20s 

 TG de Ciências. Dia mundial da água. APP ( entregar com a apostila) 

 Correção das páginas 38 até 40. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INFORMÁTICA: Hoje continuaremos os nossos estudos sobre o Projeto Pedagógico “Cuidar do nosso Plane-

ta é legal, preservar é o nosso compromisso!”, ampliando nossos conhecimentos sobre lixo eletrônico, desafio 

especial de Educação Ambiental, além de realizarmos atividades sobre o Dia Mundial da Água, celebrado no 

dia 22 de março! Preparados? Não percam essa aula!!! 

 

 DIA MUNDIAL DA ÁGUA – A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA 

 MISSÃO: PLANETA ÁGUA 

 Atividade – Projeto Pedagógico: realizaremos pesquisa durante a 

aula sobre o lixo eletrônico, descarte correto, pontos de descarte 

em nossa cidade e empresas de reciclagem de Bragança Paulista. 

 QUIZ: LIXO ELETRÔNICO 

 QUIZ AKATU – CONSUMO CONSCIENTE  

  

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR  

 NOVO VÍDEO! – COMO ACESSAR OS LINKS PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA 

(computador, notebook, celular, tablet) 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  
INGLÊS: Apostila 1 – Unit 2 – Born to make the right decision! 
Páginas 27 a 29 
Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 
Aula: Born…to make the right decision! (Part 4) 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f8bdedc1-cc68-4e8d-9325-
e8a88be27fd1&instituto=objetivo&referencia=200605_MagaliOliveira_Ingles_5Ano_AD  
 
5ª aula: (16:30h - 17:15h)  
ED. FÍSICA:   
Salve! Nossas aulas de capoeira estão demais e hoje iremos trabalhar mais alguns 
movimentos! 
Então reserve um espacinho em sua casa para gingar e aprender em forma de 
brincadeira.  
Na aula de hoje serão explorados movimentos de capoeira utilizando jogos cogniti-
vos e brincadeiras tradicionais da cultura brasileira. 

Não perca!  
 
 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=270b5879-af63-4d76-ac6e-e6c49b04b9a8&instituto=objetivo&referencia=200416_ElianaFeitoza_Ciencias_I_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=buLwbe5qpZ4
http://www.escolagames.com.br/jogos/missaoplanetaagua/?deviceType=computer
https://g1.globo.com/globonews/estudio-i/quiz/quiz-na-semana-internacional-do-lixo-eletronico-voce-sabe-tratar-o-seu-corretamente.ghtml
https://tcc.akatu.org.br/login/
https://tcc.akatu.org.br/login/
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f8bdedc1-cc68-4e8d-9325-e8a88be27fd1&instituto=objetivo&referencia=200605_MagaliOliveira_Ingles_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f8bdedc1-cc68-4e8d-9325-e8a88be27fd1&instituto=objetivo&referencia=200605_MagaliOliveira_Ingles_5Ano_AD


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA  

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

CIÊNCIAS:  

Correção LC 3 

Página 41 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa, registros métodos e cálculos.  clique aqui 

Páginas 122 até 125. 

 

 3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Página 17 

              Cinema – Trilhas Sonoras 

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

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: Unidade 2 – páginas 190 até 194 e correção de exercícios. Clique aqui para assistir ao vídeo 

até 12 minutos e 25 segundos. Lição de casa: Lc 13 página 242. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=efc12a0d-c433-41fc-83cb-e5cf9a7809ef&instituto=objetivo&referencia=201217_VanessaMartin_Matematica_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a328231e-2ea2-469f-bf71-8c9df980e6cd&instituto=objetivo&referencia=210115_FernandoAntunes_Musica_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=34605357-7ac6-4bbc-8058-8a441ed70b85&instituto=objetivo&referencia=ARSLGD04122020AD


 

 

 
 
 
 

QUINTA-FEIRA  

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

PORTUGUÊS: Unidade 2 – páginas 194 e 195. Clique aqui para assistir ao vídeo a partir 12 minutos e 25 

segundos até o final. Atividade em folha extra disponível no app (dígrafo). A atividade deverá ser colada no 

caderno de português (caderno azul). 

 

 2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

GEOGRAFIA: Unidade 1 – páginas 80 até 86. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

Lição de casa: lições de casa 2 até 4 – páginas 94 até 97. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Let´s Practice  - páginas 33 e 34 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira  

Aula: Check point, Let's practice (I)  

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=10dcb4da-891e-4fd4-8170-

d6b2cacd2391&instituto=objetivo&referencia=200330_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD  

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira  

Aula: Check point, Let's practice (II)  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3101b573-aa95-4658-b448-

555cf65b96ba&instituto=objetivo&referencia=210201_MagaliOliveira_Ingles_5Ano_AD  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

 MATEMÁTICA (2 AULAS): Página 126 até 128 

                                             Caderno: divisão 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=34605357-7ac6-4bbc-8058-8a441ed70b85&instituto=objetivo&referencia=ARSLGD04122020AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a45d421e-8ae3-4407-8668-aa750f6652be&instituto=objetivo&referencia=200313_ClaudiaSantos_Geografia_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=10dcb4da-891e-4fd4-8170-d6b2cacd2391&instituto=objetivo&referencia=200330_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=10dcb4da-891e-4fd4-8170-d6b2cacd2391&instituto=objetivo&referencia=200330_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3101b573-aa95-4658-b448-555cf65b96ba&instituto=objetivo&referencia=210201_MagaliOliveira_Ingles_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3101b573-aa95-4658-b448-555cf65b96ba&instituto=objetivo&referencia=210201_MagaliOliveira_Ingles_5Ano_AD


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA  

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

ED. FÍSICA:  

Hoje é dia de DESAFIO! 

Na aula de hoje iremos propor desafios motores com os movimentos da capoeira. Será 

que você conseguirá cumprir cada um deles?  

Então esteja preparado, com roupa e espaço adequado e borá jogar! Até lá!  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

GEOGRAFIA: Unidade 2 – páginas 87 até 90. Clique aqui para assistir ao vídeo até 9 minutos e 25 segun-

dos. Vamos precisar da pasta de mapas para realizar as atividades da aula de hoje. Lição de casa: lições de 

casa 5 e 6 – páginas 98 até 100. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

PORTUGUÊS: Unidade 2 – página 196 e correção de exercícios. Clique aqui para assistir ao vídeo. Leitura 

do livro “O menino do dedo verde” (livro do projeto pedagógico). Clique aqui para assistir mais uma parte do 

audiolivro ou clique aqui para acessar o livro. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15)  

ARTE: Apostila página 15- tema: estátuas. 

Assista o vídeo sobre Rodin e Camille Claudel e conheça essa história de amor:  

https://youtu.be/2craR8y8P4U 

Após assistir o vídeo, faça um desenho interpretando essa história. 

Ainda, assista o vídeo https://youtu.be/-k_QRNQ9dWg para conhecer um pouco mais sobre o pintor. 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bc372ba1-6cfb-412c-93ee-e31926be2607&instituto=objetivo&referencia=200316_ClaudiaSantos_Geografia_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6e34f69f-f9c8-40fa-a677-4e882c03f85c&instituto=objetivo&referencia=200413_EvlinGomes_LinguaPortuguesa_II_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=aaN-z3dBqFU
https://pt.slideshare.net/TCHARGOW1969/o-menino-do-dedo-verde-maurice-druon-22384137
https://youtu.be/2craR8y8P4U
https://youtu.be/-k_QRNQ9dWg

