
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 07 de Maio de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 5º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 10 a 14/05 

 
 

  #fiqueemcasa 
 

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

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

nosso município e estado.  

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. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente na escola!  

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, fami-

liares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas remotas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 10/05 
1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

MATEMÁTICA: Página 125, hora do jogo do mico. 

Recortar os encartes da página 5 e 6 

Correção LC 2 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

ED. FÍSICA:  Desenvolvendo os elementos ginásticos 

Estamos finalizando nosso trabalho com os movimentos básicos presentes na 

ginástica artística e hoje é a vez de conhecermos a RODA, mais conhecida por 

“Estrelinha”. 

No vídeo a seguir você tem todo o tutorial para aprender a fazer esse movimento tão conhecido entre nós. 

Assista com atenção para aprender ou melhorar o seu movimento e não se esqueça de tomar todos os 

cuidados de segurança que reformaços desde nossa primeira aula. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=EzGmtQ_oY4Q  

 
 
 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Unidades 3 – páginas 140 e 141. Clique aqui para assistir ao vídeo. Correção de atividades. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

HISTÓRIA: Unidade 2 – páginas 23 até 26. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

Lição de casa – páginas 27 e 28 (a atividade valerá nota de trabalho). Realizar a atividade até o dia 28/05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EzGmtQ_oY4Q
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=41699133-5480-4267-9896-673bc5d4b727&instituto=objetivo&referencia=210419_BrunaCandido_LinguaPortuguesa_XI_5Ano_AD_ZOOM
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=221d2e89-5357-4db7-ab45-83701134edc9&instituto=objetivo&referencia=200319_VaniaMoreira_Historia_V_5Ano_AD


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 11/05 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

PORTUGUÊS: Unidade 3 - página 142 – Usar os cartonados das páginas 263, 265 e 267 para realizar a ati-

vidade. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

Páginas 143 até 145. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

Lição de casa: LC 6 – páginas 220. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Apostila 2 – Unit 1 – It´s always time to make things better! 

Páginas 12 a 15. 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha.Aula: It’s always time to make things better! (Part 6) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3e1d4208-f064-4bb3-95a5-

b0ebf14d5e72&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_VI_5Ano_AD  

Observação: Não há vídeos para as páginas 14 e 15, pois se tratam de uma produção textual e uma leitura 

que serão trabalhadas em ADD. Caso o aluno não possa entrar em ADD, fazer o texto aos moldes do exem-

plo; e ler e interpretar o outro texto usando um dicionário. 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa. clique aqui 

Páginas 126 até 128. 

Correção LC-3. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Eliana.   Clique aqui   a partir de 10 min  e clique aqui  

Página 25 até 29.  

LC 1 página 57 e 58. 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=55907a08-7a55-4082-b891-d1df0cfe6cf5&instituto=objetivo&referencia=210419_BrunaCandido_LinguaPortuguesa_XII_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1e3b2c0d-aa21-4373-8037-35d52b5a5583&instituto=objetivo&referencia=210419_BrunaCandido_LinguaPortuguesa_XIII_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3e1d4208-f064-4bb3-95a5-b0ebf14d5e72&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_VI_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3e1d4208-f064-4bb3-95a5-b0ebf14d5e72&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_VI_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d3bb50b3-10ca-4d6a-9128-9a20ebc3c801&instituto=objetivo&referencia=210427_VanessaMartin_Matematica_I_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b9963e48-8099-4560-bb89-f92894ace4c8&instituto=objetivo&referencia=200321_ElianaFeitoza_Ciencias_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c6c069e8-08da-4c24-adf6-a407339a4092&instituto=objetivo&referencia=200416_ElianaFeitoza_Ciencias_III_5Ano_AD


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA - 12/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Desenvolvendo uma SÉRIE GINÁSTICA! 

Para finalizar nossas ações com relação à Ginástica Artística, hoje você deverá de-

senvolver uma série ginástica! 

A série é um conjunto de movimentos ginásticos (apoios, equilíbrio, saltos, 

acrobacias, etc) organizado de forma harmônica e contínua.  

Então use toda sua criatividade e aqueles movimentos que mais gostou de apren-

der e desenvolva uma série ginástica que tenha entre 6 a 10 movimentos e enca-

minhe ao professor através do WhatsApp da escola.  

A gravação deverá ser enviada até o dia 18/05/21 para os números do Colégio (WhatsApp): 4034-6660 ou 

4034-6661  

Não se esqueça de colocar o nome do aluno e a sala que está. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

PORTUGUÊS: Unidade 3 - páginas 146 até 148. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

Lição de casa: LC 7 – páginas 221 e 222. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Fazer páginas 129 e 130. 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

CIÊNCIAS: Revisão ciências AV1 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA:  Apostila de Música – Páginas 26 e 27 

Unidade 2 - Funções da música na sociedade 

 Publicidade – Música e propaganda. 

Sua criação: Criando jingles. 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=30ca10db-6212-4b82-bfc6-41a78589e032&instituto=objetivo&referencia=210419_BrunaCandido_LinguaPortuguesa_XIV_5Ano_AD_ZOOM


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA - 13/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS: Aula 2 – Páginas 32 e 33 

Professor: Danielle Ramos Costa Padilha. Aula: Let’s practice Part 1 (2nd Bimester) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c89381e8-2d37-4106-bb9b-

d6d73364d422&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_II_5Ano_AD  

 

2ª e 3ª aula: (13:45h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa.   clique aqui 

Páginas 131 até 135. 

LC-4 

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Unidade 3 – página 149. Clique aqui para assistir ao vídeo até 4 minutos. 

Correção de atividades. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

HISTÓRIA/GEOGRAFIA: Correção de atividades. Revisão. 

Lição de casa: Estudar para a AV1 e realizar a revisão que está no APP. 

 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c89381e8-2d37-4106-bb9b-d6d73364d422&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c89381e8-2d37-4106-bb9b-d6d73364d422&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fdec3e1e-5a8a-4c1f-8bec-b1533b980b30&instituto=objetivo&referencia=210427_VanessaMartin_Matematica_II_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=43b2393a-7f34-4f18-84bc-a7c8b687abd6&instituto=objetivo&referencia=210419_BrunaCandido_LinguaPortuguesa_XV_5Ano_AD_ZOOM


 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA - 14/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

HISTÓRIA: Unidade 2 – páginas 29 e 30. Clique aqui para assistir ao vídeo até 6 minutos e 45 segundos. 

  

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

ARTE: Completando o estudo sobre o artista Van Gogh,  vamos conhecer o quadro "a cadeira". 

https://images.app.goo.gl/1DNBxKdvqKwoyJ6h6 

Em seguida, fazer uma reconstrução da obra usando papel com dobradura, lápis de cor e canetinhas. 

https://youtu.be/4W_RDKPoB64 

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  
INFORMÁTICA:  Olá, pessoal!!! Hoje teremos um mix de atividades especiais sobre o Sistema Solar, envol-
vendo Ciências e Informática! Além disso, teremos um novíssimo desafio de lógica de programação, que será 
demais!!! 
 

 JOGOS DIVERSOS – SISTEMA SOLAR 

 HORA DO CÓDIGO: LABORATÓRIO – clique neste link ou acesse o QR Code abaixo: 
 
 
 
 
 
  
 
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário):  

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTI-
CA  

 COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 
 
 
 
5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: Unidade 3 – páginas 150 e 151. Clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 4 minutos até o 

final. Lição de casa: LC 8 – páginas 223 e 224. 

  
 

AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA – 18H30 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0ced90bc-f358-421d-9e07-b78f72a74020&instituto=objetivo&referencia=200319_VaniaMoreira_Historia_VII_5Ano_AD
https://images.app.goo.gl/1DNBxKdvqKwoyJ6h6
https://youtu.be/4W_RDKPoB64
https://wordwall.net/pt/resource/3193845/ci%c3%aancias-sistema-solar/siatema-solar
https://studio.code.org/s/playlab/lessons/1/levels/1
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=43b2393a-7f34-4f18-84bc-a7c8b687abd6&instituto=objetivo&referencia=210419_BrunaCandido_LinguaPortuguesa_XV_5Ano_AD_ZOOM

