
 

 

Inf.: 0495/20 
 
 

Bragança Paulista, 26 de agosto de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 5º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 26/08 a 01/09 

 

#fiqueemcasa 
 
  

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. 

Lembrando que a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), acontece 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 é 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  

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
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Planejamento Semanal de 26/08 a 01/09 
 

QUARTA-FEIRA –26/08 

PORTUGUÊS: Módulo 06 - Histórias das Mil e uma Noites – páginas 49 até 55. 

Assistir ao vídeo: Atividade inicial – Histórias das mil e uma noites – clique aqui. 

Fazer produção de texto página 53. Lição de casa – páginas 103 até 106 

HISTÓRIA: Módulo 03 - Registros da História – páginas 163 até 168. 

Assistir ao vídeo: Exploração e descoberta – Vamos falar de democracia? – clique aqui. 

Lição de casa 2 – páginas 185 e 186. 

MATEMÁTICA: Fazer as páginas 50 até 54. Para realizar esta atividade, vocês deverão recortar os polígonos que estão no final do 

caderno página 5 e 6. 

LC 6. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Participando das ADDs não será preciso acompanhar a orientação, nos vemos nas 

aulas. Caso contrário, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=ViRhHvpayTk 

Objetivos: Atenção, agilidade. Concentração, coordenação visiomotora. 

Material: barbante, fita, arco (algo que caracterize um círculo); rolo de papel higiênico, bolinha de papel e bola de tênis.  

Atividades: Trocando as bolas.  

  
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 27/08 

GEOGRAFIA: Módulo 03 - Paisagens brasileiras – páginas 229 até 234. 

Assistir ao vídeo: Exploração e descoberta - O calor nosso de cada dia – clique aqui 

MATEMÁTICA: Módulo 11 - Assistir ao vídeo com a professora Vanessa: Comparar, empregar padrões de medições até 

7minutos.Clique aqui 

Página 55 até 60. 

LC 7 

CIÊNCIAS: Não perca nossa ADD. 

Página 180 e correção das páginas anteriores.  

INGLÊS: Orientação da professora Mariana  https://www.youtube.com/watch?v=mTwraw4MkpU 

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

Páginas: 18 a 21– Reading and comprehension; Vocabulary: Indoor Activities and Outdoor Activities 

Vídeo do portal: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=165382a6-fbbc-47a5-9ce6-

46474840cd15&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_III_5Aano_AD  

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Happy are those who have good sense – Part 2 (Making Connections)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2707ed04-2ad7-415e-9864-bf8f286068fb&instituto=objetivo&referencia=200526_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_I_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=301ee66a-417c-434d-a68e-d619843fa55a&instituto=objetivo&referencia=200601_EvlinGomes_Historia_I_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=ViRhHvpayTk
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=df24e485-68b2-4446-a618-23d9af51c95a&instituto=objetivo&referencia=200702_VanessaMartin_Matematica_I_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=mTwraw4MkpU
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=165382a6-fbbc-47a5-9ce6-46474840cd15&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_III_5Aano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=165382a6-fbbc-47a5-9ce6-46474840cd15&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_III_5Aano_AD


 

 

 

 

 

 
 

SEXTA-FEIRA – 28/08 

PORTUGUÊS: Módulo 06 - Histórias das Mil e uma Noites – páginas 56 até 64. 

Assistir aos vídeos: Hora do texto: No Oriente / Hora da história / Produção de texto – clique aqui e Hora do texto: Ali Babá e os quaren-

ta ladrões – parte I e Análise e reflexão sobre a língua – Gramática: Interjeição – clique aqui (assistir até 10 min e 30s) 

Lição de casa: produção de texto (páginas 59 e 60) e lição de casa 9 – páginas 107 e 108. 

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo com a professora Vanessa: Comparar, empregar padrões de medições a partir de 7 min. Clique aqui 

Página 61 até 68  

LC 8. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON):      

Se você participa das ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, bastando participar normalmente e aprender muito com o 

professor e seus amigos. Caso contrário, acesse o link  https://www.youtube.com/watch?v=YoNtIa-k4oU&t=9s com as orientações do 

professor Jefferson Caetano. 

Programação: PROPOSTA DA SEMANA: FINALIZANDO O PROJETO EU AMO ESPORTES! 

Chegamos ao fim de nosso projeto “Eu amo Esportes”. O sentimento é de dever cumprido, de que 

tudo foi feito com o máximo de dedicação, como deve ser em qualquer prática esportiva!  

Para relembrar tudo que conhecemos e aprendemos ao longo das últimas semanas, pedimos que 

responda ao formulário que segue abaixo. 

Fiquem tranquilos, pois não se trata de uma avaliação. É apenas uma forma do professor fazer o di-

agnóstico de todo o processo realizado com as crianças. Portanto, solicitamos aos responsáveis que 

orientem seu filho (a) com responsabilidade, deixando-o responder com seu próprio critério.   

LINK: https://forms.gle/JR6uPYupo4zybhFCA  

Na próxima semana teremos novidades. Até lá! 
 

SEGUNDA-FEIRA – 31/08 

HISTÓRIA: Módulo 03 - Registros da História – páginas 169 até 172. 

Assistir ao vídeo: Regimes de Governo: democracia e ditadura – clique aqui. 

Lição de casa: pesquisa das páginas 171 e 172.  

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

Vamos conhecer os quadros do artista Giuseppe Arcimbold. Ele usava frutas, legumes e flores: https://g.co/kgs/Zt198E 

Aproveitando esse tema,  vamos conheça algumas releituras com legumes feita pelo artista Alon Zaid, no vídeo:  

https://extra.globo.com/noticias/mundo/artista-usa-frutas-legumes-para-recriar-pinturas-famosas-8188609.html 

Agora é a sua vez !!! Pegue uma folha de sulfite, coloque o nome, série e a disciplina (ARTE) e crie uma composição com desenhos de 

alimentos para mostrar sua criatividade. Guarde essa atividade para entregá-la no final do bimestre. 

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo com a professora Vanessa:  clique aqui até 10 minutos 

Página 69 até 71. 

Lc 9 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/ZobdFu5cWtE com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos partir para a programação!!! E depois, teremos a primeira atividade avaliativa para que você a 

imprima, a realize com atenção e a guarde em sua pasta, para me entregar no colégio no final do bimestre, conforme as orientações já 

enviadas. Conversaremos sobre isso nas nossas ADDs, não perca!!!  

 PROGRAMAÇÃO – STAR WARS 1 

 HORA DO CÓDIGO - FROZEN 

 ATIVIDADE AVALIATIVA 1 PARA IMPRIMIR (Por favor, NÃO faça nenhuma alteração no arquivo 

compartilhado, apenas o imprima mesmo). 

     � Que tal postar uma foto sua realizando a atividade de Informática que mais gostar nas redes sociais 

com a #objetivobragança! � 

_________________________________________ 

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)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3a6a5660-8e00-440a-b254-83594d61981a&instituto=objetivo&referencia=200526_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0c3dfa3d-cb4e-4cc6-a70c-bc84b5a718b3&instituto=objetivo&referencia=200526_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=df24e485-68b2-4446-a618-23d9af51c95a&instituto=objetivo&referencia=200702_VanessaMartin_Matematica_I_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=YoNtIa-k4oU&t=9s
https://forms.gle/JR6uPYupo4zybhFCA
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d1214f9e-46f4-4943-8cc2-ee0ec928ba19&instituto=objetivo&referencia=200601_EvlinGomes_Historia_II_5Ano_AD
https://youtu.be/kgzLDQocnYo
https://g.co/kgs/Zt198E
https://extra.globo.com/noticias/mundo/artista-usa-frutas-legumes-para-recriar-pinturas-famosas-8188609.html
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=672c80c6-c45f-4290-b6e4-4dce9aad7357&instituto=objetivo&referencia=200702_VanessaMartin_Matematica_II_5Ano_AD
https://youtu.be/ZobdFu5cWtE
https://studio.code.org/s/pre-express-2020/stage/4/puzzle/2?redirect_warning=true
https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1
https://drive.google.com/file/d/1UzJfty0meCHFdmad1efSDSy01OnxGMpe/view?usp=sharing
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw


 

 

 
 
 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 01/09 

GEOGRAFIA: Módulo 03 - Paisagens brasileiras – páginas 235 até 237. 

Assistir ao vídeo: Diálogo com o texto - O calor nosso de cada dia – clique aqui 

Lição de casa 3 - página 260 

MATEMÁTICA: Página 72 e 73. 

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Eliana: Sistema esquelético e muscular. clique aqui 

Página 184 até 186. 

Lc 3. 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/RFqQ7JHgDI8 com as orientações da professora Cris Lima. 

Apostila de Música – páginas 11 e 12 

Formas de expressão da linguagem urbana popular e linguagem regional. 

Adoniran Barbosa – cantor e compositor 

Músicas: Samba do Arnesto e Tiro ao Alvaro 

Atividades: páginas 11 e 12 

 

 
 

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=8f9434fb-6480-4315-b63d-02cf64a3c217&instituto=objetivo&referencia=200622_ElianaFeitoza_Ciencias_II_5Ano_AD
https://youtu.be/RFqQ7JHgDI8

