
 

 

Inf.: 0395/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 29 de julho de 2020. 
 

  
 

 #fiqueemcasa 
 

5° ano A e B – Ensino Fundamental 

 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-

vos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

           Daremos continuidade a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), sempre ao vivo, no horário 

das 13:00h às 16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Ati-

vidade Digital Dirigida será essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o 

processo avaliativo.  

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1 

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

 

 Toda quarta-feira, continuaremos a disponibilizar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, 

na aba “Orientação Online”, as programações semanais, fundamentais para a organização dos 

alunos, pois apresentam de maneira simples e organizada, todas as atividades da semana. 

 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

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

 

 
Saudades... Com carinho... Seus professores  
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Planejamento Semanal de 29/07 a 04/08 
 
Obs.: Solicitamos ainda que aqueles que estejam com livros da biblioteca em casa, os devolvam 
juntamente com as atividades. 
  

QUARTA-FEIRA – 29/07 

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

 PORTUGUÊS: Assistir vídeo: clique aqui . Realizar atividade solicitada no vídeo pela professora Deborah. A atividade deverá ser reali-

zada no caderno de português. 

MATEMÁTICA: Correção da AV2  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=Fxp23fXdXCY com as orientações da professora Vivian. 

Objetivos: Cooperação, interação com o adversário, desempenho motor e objetivos táticos 

Material: 1 cabo de vassoura; 1 bola pequena (tênis; plástico; ping pong, de meia, etc.); papelão (para fazer a “casinha”) 

Atividades: "Golf". Acertar os buracos (casinhas) com menor número possível de tacadas. Pode ser jogado em dupla.  
 

QUINTA-FEIRA – 30/07 

PORTUGUÊS – Introdução – Mitologia Grega  

Assistir aos vídeos: Introdução com a professora Luciana – clique aqui. 

Literatura – Divinas Aventuras – Histórias da Mitologia Grega – Heloisa Prieto – Clique aqui. 

CIÊNCIAS: Acessar o link https://youtu.be/XElv24TuPtw com as orientações da professora Daniela. 

Assistir ao vídeo da professora Eliana: Como tudo acontece. clique aqui 

Fazer a página 152. 

MATEMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/dS8O-d3SEhE com as orientações da professora Daniela. 

Fazer as páginas 5 até 8. 

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=DPeEwwj3nz0 com as orientações da teacher Mariana. 

Apostila 3 – Unit 1 – Happy are those who have positive attitudes! 

Páginas: 2 a 5. 

Vídeo do portal: Happy are those who have positive attitudes! – Part 1 - Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c08e45a7-e8a1-4f7a-8e44-

f4135dfc40b9&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD   
  

SEXTA-FEIRA – 31/07 

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

HISTÓRIA: Registros da História – páginas 141 até 147. 

Assistir ao vídeo: Registros da História – A escrita – clique aqui.  

MATEMÁTICA: https://youtu.be/lOZmhsGy9Is com as orientações da professora Daniela. 

Fazer as páginas 9 até 14. 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=H1RCAkmBrkQ com as orientações do professor Jefferson 

Caetano. 

Programação: PROPOSTA DA SEMANA: EU AMO ESPORTES! – PARTE 2 

Na semana anterior iniciamos nossa série perguntando quais seus esportes preferidos 

e pedindo que os praticassem em casa, com as devidas adaptações. Vocês tiveram 

acesso também a um link para o vídeo que mostra a variedade de esportes existentes, 

o amor que as pessoas demonstram por eles e os valores que podemos aprender.  

Para essa semana vamos nos aprofundar um pouco no assunto: Você sabe a diferença entre ATI-

VIDADE FÍSICA e EXERCÍCIO FÍSICO?  

Em nossa ADD conversaremos um pouco mais sobre isso.  

Por fim, que tal tentar praticar algo diferente essa semana? 

Ao brincar com o jogo “TwoPlayerGamesChallenge” que indicamos na semana passada você pôde praticar uma série de jogos e 

esportes diferentes e que até podem ser construídos em casa. Portanto tente praticar um novo jogo ou esporte em sua casa ou construa 

você mesmo com materiais adaptados/reciclados. No link de orientação do professor você terá uma série de sugestões bem legais!  

Para mostrar a seus amigos o que você fez é possível fazer um registro fotográfico, fazer uma publicação nas redes sociais ou mostrar 

o material que produziu pela webcam em nossa próxima ADD. 

Até semana que vem! 
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SEGUNDA-FEIRA – 03/08 

GEOGRAFIA: Paisagens brasileiras – páginas 195 até 205. 

Assistir ao vídeo: Suas experiências – Exploração e descoberta- clique aqui. 

MATEMÁTICA: Páginas 15 e 16 

Tarefa de casa 1 

ARTE: Acessar o link https://youtu.be/o8tYZbGeW5g com as orientações da professora Adriana. 

Vamos estudar o artista brasileiro Rubem Valentim e construir um desenho e pintura com características arte africana e suas for-

mas.  

 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/-b4rKfhd8tM com as orientações da profª. Gabi.  
Programação: Nessa semana, que tal nos divertirmos e reforçarmos nosso conhecimento sobre frações e porcentagem ao mesmo 

tempo? E ainda vamos vencer os desafios de digitação no teclado para melhorarmos nossa agilidade? Preparados(as)? Vocês con-
seguem!!! 

 ASSOCIAÇÃO DE FRAÇÕES 

 DESAFIO DA PORCENTAGEM (QUEBRA-CABEÇAS) 

 TREINANDO O USO DO TECLADO (DESAFIO DOS ALIENÍGENAS) 

 DESAFIO DA DIGITAÇÃO 
_________________________________________ 
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) 

 

 

TERÇA-FEIRA – 04/08 

PORTUGUÊS: Mitologia Grega: deuses, heróis e suas histórias – páginas 05 até 08. 

Assistir ao vídeo: Atividade inicial – Mitologia grega: deuses, heróis e suas histórias – clique aqui.  

Fazer atividades das páginas 6, 7 e 8. 

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa clique aqui  até o tempo de 5min 16s 

Fazer as páginas 17 e 18. 

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Eliana: Nosso corpo e sua formação. clique aqui 

Fazer as páginas 156 e 157. 

Tarefa de casa 1  

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/vXCs8np5aMs com as orientações da professora Cris. 

Canto coral – Canção folclórica do Congo 

Música: Banaha 

Canto e percussão corporal 

Banaha · R. Robinson · Amadeus-IN – Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=E9t0nGVeZy4 
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