
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 20 de agosto de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 5º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 23 a 27/08 

 
 

 
            
 

 

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 to-

dos. 

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 sintoma referente ao 

aluno, familiares 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 – 23/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

GEOGRAFIA: Páginas 83 até 85 – clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 12 minutos. Páginas 

85 até 89 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

Lição de casa: LC 2 – página 12. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

PORTUGUÊS: Revisão e correção de atividades. 

Atividade do projeto pedagógico  

Lição de casa: Estudar para AV1. 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa.  clique aqui e clique aqui 

Resolvendo problemas: páginas 35 até 41. 

Correção LC 5. 

Fazer o Tg para correção no dia 25/08. 

 

 
AV1 DE CIÊNCIAS ÀS 18:30H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c393c684-716c-42c0-804d-d35c10938f2d&instituto=objetivo&referencia=200522_ClaudiaSantos_Geografia_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d848c861-4795-4c92-867f-fd2744d39bf7&instituto=objetivo&referencia=200522_ClaudiaSantos_Geografia_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=75f20699-94a3-4f28-80e8-e093926ee708&instituto=objetivo&referencia=200627_VanessaMartin_Matematica_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3f752a12-af76-4558-a398-6836e6ee1ea5&instituto=objetivo&referencia=200627_VanessaMartin_Matematica_III_5Ano_AD


 

 

 
 
 

TERÇA-FEIRA – 24/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  
MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa. clique aqui 
Páginas 42 até 49. Lc 6. 
 
2ª aula: (13:45h - 14:30h)  
CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Eliana, sistema esquelético. Clique aqui 
Página 185 até 188. 
  
3ª aula: (14:30h – 15:15h)  
INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, teremos atividades especiais sobre o nosso projeto pedagógi-
co “O bonito desta vida é ter história para contar – A princesa e o sapo”. Antes, vamos separar as 
equipes e prestar atenção ao material de hoje. Depois, mãos à obra! As equipes devem se re-
unir e continuar o trabalho do projeto! �� 
 

 O QUE É NARRATIVA DIGITAL (DIGITAL STORYTELLING)?  

 DIGITAL STORYTELLING: “A PRINCESA E O SAPO” 

 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. 
Mas só deve ser deixado no tablet o aplicativo que será usado. 
Os demais deverão ser desinstalados). 

 REUNIÃO DAS EQUIPES (se necessário, mandar arquivos no e-
mail de um dos alunos do grupo antes do fim da aula) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INGLÊS: Apostila 3 – Unit 2 – Happy are those who have good sense! 

Páginas: 16 e 17 – Reading and comprehension.  

Vídeo do portal: Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Happy are those who have good sense! – Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=91a9f1dc-b972-42d8-a761-

93c862095cbd&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_III_5Ano_AD 

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: JOGOS COM TACO / RAQUETE 

Depois de explorarmos as habilidades com as mãos e com os pés, nessa semana 

a proposta será de trabalhar nossa habilidade com materiais, em especial o taco e 

a raquete e o jogo escolhido para hoje será o BASE 4, famoso jogo pré-desportivo 

semelhante ao basebol. Para os alunos que estão em casa, acompanhe no link 

abaixo a sugestão de adaptação para essa atividades. Não deixe também de 

acompanhar em nossa aula ao vivo a realização do jogo por parte de seus colegas de turma, o que 

pode facilitar seu entendimento.LINK: https://www.youtube.com/watch?v=lgIUYNvaTIw 

 
 
 
 
 

CHAPEU-

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=667b78dd-776e-4e4b-91b5-9e6acaf5154d&instituto=objetivo&referencia=200627_VanessaMartin_Matematica_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8f9434fb-6480-4315-b63d-02cf64a3c217&instituto=objetivo&referencia=200622_ElianaFeitoza_Ciencias_II_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=No7r2mz-wq4
https://www.youtube.com/watch?v=hlphv6DVUfE
https://appseducacao.rbe.mec.pt/category/storytelling/
https://appseducacao.rbe.mec.pt/category/storytelling/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=91a9f1dc-b972-42d8-a761-93c862095cbd&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=91a9f1dc-b972-42d8-a761-93c862095cbd&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_III_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=lgIUYNvaTIw


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 25/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

CIÊNCIAS: Fazer as páginas 189 e 190. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: Correção do TG 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 14 e 15 

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

              Heitor Villa-Lobos e a música erudita brasileira 

              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: Produção de texto – Etapa 1 – páginas 167 e 168. 

Atividade de revisão e correção. 

Lição de casa: LC 9 – páginas 232 e 233. 

 
 AV1 DE PORTUGUÊS ÀS 18:30H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=22e7da0c-4ca6-4b81-88a1-9b1b0de454ef&instituto=objetivo&referencia=210621_FernandoAntunes_Musica_IV_5Ano_AD_ZOOM%20


 

 

 
 
 
 

 

QUINTA-FEIRA – 26/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

PORTUGUÊS: Produção de texto – Etapa 2 – páginas 169 e 170 – clique aqui para assistir ao ví-

deo. Lição de casa: Pesquisa sobre o tema escolhido para a produção texto e registrar as informa-

ções mais importantes no caderno. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

GEOGRAFIA: Páginas 91 até 96 – clique aqui para assistir ao vídeo. Páginas 97 até 99 – clique 

aqui para assistir ao vídeo. Lição de casa: LC 3 – página 122. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Páginas 17 e 18 – Exercícios de Interpretação 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Happy are those who have good sense Part 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cfe5a8dc-e5cd-4698-962d-

6e6fcd0d4c51&instituto=objetivo&referencia=210621_DaniellePadilha_Ingles_5Ano_AD_ZOOM 

 
 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E SEXUALIDADE (LAURA) 

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

FEMININO”. Pág. 168 a 173 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: Correção dos exercícios do caderno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d5fbd818-d5c7-408f-973b-defa1fb7588b&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_XIV_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=907ac9e1-1d29-4302-b634-9bcf4c853c1e&instituto=objetivo&referencia=200522_ClaudiaSantos_Geografia_V_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0f7d6c3d-6fa7-4d02-94c6-ef5c3ed44031&instituto=objetivo&referencia=200526_ClaudiaSantos_Geografia_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0f7d6c3d-6fa7-4d02-94c6-ef5c3ed44031&instituto=objetivo&referencia=200526_ClaudiaSantos_Geografia_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cfe5a8dc-e5cd-4698-962d-6e6fcd0d4c51&instituto=objetivo&referencia=210621_DaniellePadilha_Ingles_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cfe5a8dc-e5cd-4698-962d-6e6fcd0d4c51&instituto=objetivo&referencia=210621_DaniellePadilha_Ingles_5Ano_AD_ZOOM


 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 27/08  

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: JOGOS COM TACO / RAQUETE 

Hoje continuaremos com as atividades de taco e raquete, explorando novas 

estratégias para o jogo de base 4 e incluindo o squash as atividades de nos-

sos alunos online. Portanto para os alunos que estão em casa, a sugestão é 

praticar o Squash, jogo semelhante ao tênis mas que pode ser realizado e 

uma parede, em duplas ou até mesmo sozinho, numa prática que traz inúmeros benefícios a seus 

praticantes. Participe e não se esqueça de realizar os últimos registros em seu controle de ati-

vidades do mês de agosto. Ele deverá ser entregue ao final do bimestre pra o fechamento das 

notas. LINK: https://www.youtube.com/watch?v=48pjtvNdh3Q 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

HISTÓRIA: Páginas 27 até 30 – clique aqui para assistir ao vídeo até 11 minutos e 30 segundos. 

Páginas 31 até 34 – clique aqui para assistir ao vídeo. Lição de casa: páginas 33 e 34. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

PORTUGUÊS: Produção de texto – Etapa 3 – páginas 171 e 172 – clique aqui para assistir ao vídeo 

até 9 minutos e 20 segundos. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

ARTE: Confecção do Projeto Pedagógico.  

Sapo em papel com detalhes de colagem e dobradura.  

 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=48pjtvNdh3Q
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=301ee66a-417c-434d-a68e-d619843fa55a&instituto=objetivo&referencia=200601_EvlinGomes_Historia_I_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d1214f9e-46f4-4943-8cc2-ee0ec928ba19&instituto=objetivo&referencia=200601_EvlinGomes_Historia_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=73d3a552-9c44-4a5d-aedc-00d83834671b&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_XV_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM

