
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 25 de Junho de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 5º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 28/06 a 01/07 

 
 

  #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 – 28/06 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

MATEMÁTICA: Atividades extras caderno vermelho. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

ED. FÍSICA:  QUIZ E VOCÊ QUEM MANDA! 

Nessa semana vamos curtir uma aula “Tema Livre” e também participar de um 

Quiz para relembrar as inúmeras atividades realizadas nesse bimestre. Você não 

pode perder. Te espero em nossa ADD!  

 
 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Biblioteca: Leitura 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

GEOGRAFIA: Atividade no caderno – Nesse bimestre estudamos sobre as desigualdades do nosso país. 

Reflita sobre o que estudamos e escreva um pequeno texto citando o que mais te chamou atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 29/06 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

PORTUGUÊS: Atividade no caderno – clique aqui – copie e responda. 

Ditado. Bingo com as palavras do ditado. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: June Festival – Atividades sobre festa junina, estudo de vocabulário, produção de bandeirinhas e 

brincadeira. 

Atividade Junina disponível no APP. 

 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: Correção das atividades extras. 

 

 5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

CIÊNCIAS: Neste momento iremos fazer uma atividade fora da sala, os alunos online poderão acessar o link 

https://wordwall.net/pt-br/community/festa-junina e se divertir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1RQI4ZQSAqGiXiV4AgWgnp3VIEPFQ7-l6/view?usp=sharing
https://wordwall.net/pt-br/community/festa-junina


 

 

 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 30/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: CONTINUAÇÃO - QUIZ E VOCÊ QUEM MANDA! 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

PORTUGUÊS:  Atividade no caderno – lista de brincadeiras e comidas típicas de festa junina. 

Bingo com as palavras da lista. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA:  Atividades no caderno: bingo da multiplicação 

 

  
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

CIÊNCIAS:  Jogo-Forca com as palavras do Sistema Solar 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA: Espaço da Prática Musical 

Canção da Partida - EAD Colégio Objetivo - Acessar o link: Canção da Partida (com o prof. Fernando)     

Carruagens de Fogo - Acessar o link: Carruagens de Fogo 

Star Wars - Acessar o link: Star Wars  

Stand by me - Acessar o link: Stand by me 

Mulher Rendeira - Acessar o link: Mulher Rendeira 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f0748e1e-d305-4d11-945f-5d39e7b28653&instituto=objetivo&referencia=210219_FernandoAntunes_Musica_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=466cdef6-9d6f-4088-9a9d-9aa532506702&instituto=objetivo&referencia=210219_FernandoAntunes_Musica_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=999a6ae4-b435-42b9-8a91-9a45cfd6b200&instituto=objetivo&referencia=210219_FernandoAntunes_Musica_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2d25722c-ca42-48db-bad4-05b6fbaa9786&instituto=objetivo&referencia=210219_FernandoAntunes_Musica_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7cc4fb47-e6d7-4dda-9100-9635f690840a&instituto=objetivo&referencia=210219_FernandoAntunes_Musica_V_5Ano_AD


 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 01/07 

 

REUNIÃO DE PAIS 

BOAS FÉRIAS!!! 

 
GAMIFICAÇÃO – PROJETO PEDAGÓGICO “EXPLORANDO O UNIVERSO”  
 

Socialização dos jogos criados pelos alunos  
do 5º ano A e do 5º ano B nas aulas de Informática 

 
-Equipe Davi: 
https://view.genial.ly/60c8e8ef6986360d9d96e5ed/interactive-content-
notebook-quiz 
https://wordwall.net/pt/resource/17487940 
https://view.genial.ly/60c50e4eaa89fd0d1b8a3106/interactive-content-
basic-quiz 
-Equipe Luísa: https://pt.quizur.com/quiz/qual-planeta-voce-seria-HZqs  
-Equipe Enzo: https://wordwall.net/pt/resource/17544001/geografia/via-
l%c3%a1ctea  
-Equipe Erick: https://pt.quizur.com/trivia/galaxia-e-sistema-solar-IaZp  
-Equipe Marco Antônio: https://pt.quizur.com/trivia/sistema-solar-
trabalho-de-informatica-I9R1 
-Equipe Helena Prado: https://wordwall.net/resource/18030779/sistema-
solar 

 

 

SUGESTÃO PARA AS FÉRIAS! 

 05 Bibliotecas virtuais: 

 Dentro da história 

 Eu leio para uma criança (estante virtual) 

 Domínio público – literatura infantil 

 Espaço de leitura 

 Livros grátis na Amazon 

 

https://view.genial.ly/60c8e8ef6986360d9d96e5ed/interactive-content-notebook-quiz
https://view.genial.ly/60c8e8ef6986360d9d96e5ed/interactive-content-notebook-quiz
https://wordwall.net/pt/resource/17487940
https://view.genial.ly/60c50e4eaa89fd0d1b8a3106/interactive-content-basic-quiz
https://view.genial.ly/60c50e4eaa89fd0d1b8a3106/interactive-content-basic-quiz
https://pt.quizur.com/quiz/qual-planeta-voce-seria-HZqs
https://wordwall.net/pt/resource/17544001/geografia/via-l%c3%a1ctea
https://wordwall.net/pt/resource/17544001/geografia/via-l%c3%a1ctea
https://pt.quizur.com/trivia/galaxia-e-sistema-solar-IaZp
https://pt.quizur.com/trivia/sistema-solar-trabalho-de-informatica-I9R1
https://pt.quizur.com/trivia/sistema-solar-trabalho-de-informatica-I9R1
https://wordwall.net/resource/18030779/sistema-solar
https://wordwall.net/resource/18030779/sistema-solar
https://www.dentrodahistoria.com.br/?utm_source=ddh&utm_medium=blog&utm_campaign=livros-gratis
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo&co_autor&no_autor&co_categoria=33&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra&co_idioma=1&colunaOrdenar=null&ordem=null
https://espacodeleitura.labedu.org.br/
https://www.amazon.com.br/s?bbn=6311441011&rh=n%3A6311441011%2Cn%3A5559842011&dc&fst=as%3Aoff&qid=1603724639&rnid=6311441011&ref=lp_6311441011_nr_n_15

