
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 30 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 5º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 03 a 07/05 

 
 

  #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 – 03/05 
1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

MATEMÁTICA: Hora da oficina 

Assistir ao vídeo da professora Vanessa. clique aqui  até 11min 

 Páginas 113 até 117.  

 Montagem do relógio do encarte. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

ED. FÍSICA: Desenvolvendo os elementos ginásticos 

Durante essa semana iremos trabalhar alguns dos movimentos básicos presentes 

na ginástica artística, seguindo os exemplos do Link abaixo. 

Para a aula de hoje vamos trabalhar com os Equilíbrios, Saltos e Apoios. 

Acesse o vídeo e assista aos movimentos apresenados entre o minuto 2:58” até o minuto 5:40” LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=FbmXhh6RrYU&list=PL7kyoQwIrZ9AuRDTx0v2a1ctm59GOBoVC&index=24 

ATENÇÃO: Não se esqueça de tomar os cuidados necessários com sua segurança, não realizando nenhum 

movimento que vá além de sua capacidade e peça a um adulto que te auxilie a providenciar um local 

adequado para essa prática. 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Biblioteca: Contação de história – Leitura da Crônica: Reis do consumo – Walcyr Carrasco. 

Registro da leitura no caderno. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

GEOGRAFIA: Unidade 2 – páginas 66 até 73. Clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 2 minutos e 30 

segundos até o final. Clique aqui para assistir ao vídeo até o final. 

Lição de casa: páginas 74 e 75.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=26719c8f-1a4c-4d99-a351-544d71147ce0&instituto=objetivo&referencia=200413_VanessaMartin_Matematica_II_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=FbmXhh6RrYU&list=PL7kyoQwIrZ9AuRDTx0v2a1ctm59GOBoVC&index=24
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=49acbf22-b029-4e87-a054-42b17b42abb0&instituto=objetivo&referencia=200319_ClaudiaSantos_Geografia_I_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dd63af29-4ab3-409c-be2b-ffd4528ee1f6&instituto=objetivo&referencia=200319_ClaudiaSantos_Geografia_II_5Ano_AD


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 04/05 
1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

PORTUGUÊS: Unidade 3 – páginas 125 até 128. Clique aqui para assistir ao vídeo. Ilustração da invenção 

com legenda.  

Página 129 – clique aqui para assistir ao vídeo até 10 minutos e 20 segundos. 

Lição de casa: LC 3 – páginas 217. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Apostila 2 – Unit 1 – It´s always time to make things better!. Páginas 6 a 8 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha. Aula: It’s always time to make things better! (Part 3) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1e930190-7ca2-4026-b65b-

88a1575109c8&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_III_5Ano_AD  

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha. Aula: It’s always time to make things better! (Part 4) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=793fe25d-c307-4b8f-a593-

80e379f1a4a2&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_IV_5Ano_AD 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: 

Assistir ao vídeo da professora Vanessa, a partir de 11 min.    Clique aqui 

Fazer as páginas 118 até 121. 

 

 5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Eliana.  Clique aqui 

TG: escolher um astrônomo estudado e buscar informações interessantes.  

Fazer a página 18 até 21. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e7614bb4-10d0-48d4-a287-76c02c304ef4&instituto=objetivo&referencia=210419_BrunaCandido_LinguaPortuguesa_VI_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8faba4b2-a2ca-44c0-85d2-570b91624a0f&instituto=objetivo&referencia=210419_BrunaCandido_LinguaPortuguesa_VII_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1e930190-7ca2-4026-b65b-88a1575109c8&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1e930190-7ca2-4026-b65b-88a1575109c8&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=793fe25d-c307-4b8f-a593-80e379f1a4a2&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=793fe25d-c307-4b8f-a593-80e379f1a4a2&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=26719c8f-1a4c-4d99-a351-544d71147ce0&instituto=objetivo&referencia=200413_VanessaMartin_Matematica_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8e39e31b-08ce-4059-ad02-24a5784667e1&instituto=objetivo&referencia=200321_ElianaFeitoza_Ciencias_III_5Ano_AD


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 05/05 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

ED. FÍSICA: Desenvolvendo os elementos ginásticos II 

Continuaremos as ações da aula anterior com a realização dos mo-

vimentos denominados acrobacias básicas.  

Você sabe quantas são as possibilidades de fazer um rolamento 

(cambalhota) para frente? 

Então se surpreenda ao conhecer todas as possibilidades e verifique quais são as que consegue realizar. Se 

não sabe realizar o rolamento, tente fazer como na imagem ao lado. 

ATENÇÃO: Não se esqueça dos cuidados de segurança que sempre pedimos e em especial na aula de hoje, 

NÃO FAÇA APOIO DO PESO CORPORAL SOBRE SEU PESCOÇO, fazendo sempre os movimentos EN-

COSTANDO O QUEIXO NO SEU PEITO, de modo a não sobrecarregar a região cervical. 

 Acesse o vídeo e assista aos movimentos apresenados entre o minuto 7:34”  até o minuto 8:13” LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=FbmXhh6RrYU&list=PL7kyoQwIrZ9AuRDTx0v2a1ctm59GOBoVC&index=

24 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

PORTUGUÊS: Unidade 3 - páginas 129 até 132 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

Lição de casa: LC 4 – página 218. 

   

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Exercícios no caderno, revisão. LC 2. 

  
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Eliana. Sistema Solar.  Clique aqui   até 10 min 

Fazer as páginas 22 até 24. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 22 a 24 

Unidade 2 - Funções da música na sociedade 

Sons e imagem - Mussorgsky 

 
 
 
 
 
 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FbmXhh6RrYU&list=PL7kyoQwIrZ9AuRDTx0v2a1ctm59GOBoVC&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=FbmXhh6RrYU&list=PL7kyoQwIrZ9AuRDTx0v2a1ctm59GOBoVC&index=24
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8faba4b2-a2ca-44c0-85d2-570b91624a0f&instituto=objetivo&referencia=210419_BrunaCandido_LinguaPortuguesa_VII_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b9963e48-8099-4560-bb89-f92894ace4c8&instituto=objetivo&referencia=200321_ElianaFeitoza_Ciencias_IV_5Ano_AD


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 06/05 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS: Páginas 9 a 11 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha. Aula: It’s always time to make things better! (Part 4) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=793fe25d-c307-4b8f-a593-

80e379f1a4a2&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_IV_5Ano_AD 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha. Aula: It’s always time to make things better! (Part 5) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=00138039-25c7-4d2e-a6cf-

ee1de9674d20&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_V_5Ano_AD  

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  

 

2ª aula: (13:45h – 14:30h)  

MATEMÁTICA: Fazer as páginas 122 até 124. LC 3 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E SEXUALIDADE: Psicóloga Laura 

Relacionamentos - O ser humano é um ser social.  

Atividade 4 - Relacionamentos: família e vida adulta (APP) 

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Unidade 3 – páginas 132 e 134. Clique aqui para assistir ao vídeo.  

Páginas 135 e 136 - clique aqui para assistir ao vídeo. 

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

GEOGRAFIA: Unidade 2 – páginas 74 até 78. Clique aqui para assistir ao vídeo até o final. 

Lição de casa: LC 1 – página 106. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=793fe25d-c307-4b8f-a593-80e379f1a4a2&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=793fe25d-c307-4b8f-a593-80e379f1a4a2&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=00138039-25c7-4d2e-a6cf-ee1de9674d20&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_V_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=00138039-25c7-4d2e-a6cf-ee1de9674d20&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_V_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=3e1d4208-f064-4bb3-95a5-b0ebf14d5e72&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_VI_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a1b614b2-f56c-4a41-9018-55c8e1ef51d6&instituto=objetivo&referencia=210419_BrunaCandido_LinguaPortuguesa_VIII_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1dece31a-c063-495c-97e1-143001c78075&instituto=objetivo&referencia=210419_BrunaCandido_LinguaPortuguesa_IX_5Ano_AD_ZOOM
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=644ab4e6-eb4d-4a14-b2b2-0a14addad521&instituto=objetivo&referencia=200319_ClaudiaSantos_Geografia_III_5Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 07/05 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

HISTÓRIA: Unidade 2 – páginas 16 até 21. Clique aqui para assistir ao vídeo. Lição de casa: página 22. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

ARTE: Vamos conhecer a vida e obras do artista Van Gogh 

Assista ao filme e não se esqueçam da pipoca!!! https://youtu.be/xNqhxlshDWQ 

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, finalizaremos os desafios em diversos jogos on-line sobre o livro “O 

menino do dedo verde”. Também continuaremos com a atividade do Minecraft da plataforma “Hora do Códi-

go”, para retomarmos os estudos sobre programação na Informática, raciocínio lógico, atenção, concentração 

e estratégia, além de conhecermos uma nova programação envolvendo tesouros e pensamento computacio-

nal! Também temos hoje alguns desafios sobre frações, utilizando a Informática para reforçar a Matemática! 

Preparados? Então, vamos lá!!! 

 

 JOGOS – O MENINO DO DEDO VERDE (do lado direito há um menu com todos os jogos para 

escolher) 

 PROGRAMAÇÃO – HORA DO CÓDIGO: PREVENDO COM MINECRAFT 

 PROGRAMAÇÃO – HORA DO CÓDIGO: COLETANDO TESOUROS COM 

LAUREL 

 IGUALDADE DE FRAÇÕES 

 QUIZ - FRAÇÕES 

 

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  

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

CA (computador, notebook, celular, tablet) 

 Vídeo aula: COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: Unidade 3 – páginas 137 até 139 – clique aqui para assistir ao vídeo. Lição de casa: LC 5 – 

página 219. 

  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=698e8d2d-a8c8-434c-b94a-273fc18a032c&instituto=objetivo&referencia=200319_VaniaMoreira_Historia_IV_5Ano_AD
https://youtu.be/xNqhxlshDWQ
https://wordwall.net/resource/4213009/o-menino-do-dedo-verde
https://studio.code.org/s/express-2019/stage/10/puzzle/1
https://studio.code.org/s/express-2019/lessons/4/levels/2
https://studio.code.org/s/express-2019/lessons/4/levels/2
https://www.cokitos.pt/igualdade-de-fracoes/play/
https://wordwall.net/pt/resource/4604570/fra%C3%A7%C3%A3o
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0a91d8e5-5e72-4c57-af8e-37ca6b96c3f7&instituto=objetivo&referencia=210419_BrunaCandido_LinguaPortuguesa_X_5Ano_AD_ZOOM

