
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 26 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Pais/Responsáveis e alunos do 5° ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 01/03 a 05/03 

 

#fiqueemcasa 

 

Continuamos com nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e cumprindo 

todos os protocolos de segurança impostos pelo Governo do Estado de São Paulo. Estamos nos 

adaptando ao novo formato de ensino e procurando atender todas as necessidades dos nossos e-

ducandos e suas famílias. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1 (Se-

nha: 40346666) para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, deverão ser a-

companhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

 

Solicitamos para aqueles que optaram por frequentar presencialmente às aulas, que 

não faltem sem um motivo realmente necessário, pois essa alteração de frequência 

prejudica o desenvolvimento pedagógico individual e coletivo. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 01/03 
1ª  aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Recortar do bloco de jogos os poliedros das páginas 9 e 10. Assistir ao vídeo da professora 

Vanessa.  Clique aqui até 7min e 45 s. Montar os poliedros. Caderno: atividades extras. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E SEXUALIDADE (Psicóloga Laura) 

Apresentação. Explicações sobre nossas aulas. Atividade 1 – Conhecendo um pouco sobre você 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

ED. FÍSICA: Olá! Funga Aláfia é uma canção de saudação e boas vindas com origem no oeste da África.  

É acompanhada por gestos expressivos e que representam o seu significado: 

Em ti eu penso... 

Contigo eu falo... 

Gosto de ti... 

Somos amigos. 

Essa canção nos enche de alegria quando cantada ou ouvida e servirá como mais 

uma etapa desse processo de retorno as aulas, além de aprofundar nosso conhecimento sobre as brincadei-

ras, jogos e danças da cultura africana, inserindo conceitos de ritmo e percussão corporal presentes na Edu-

cação Física. Acompanhe nos links abaixo algumas versões para a música e inspire-se! Na próxima semana 

será a nossa vez de gravar um vídeo que será colocado nas redes sociais do colégio como forma de saudar e 

acolher todos nesse novo ano letivo que se inicia! LINK: https://www.youtube.com/watch?v=63AzXLK0s7g 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=KJuqZ45O1EA&list=PL7kyoQwIrZ9Cx1Lj-ovpq25N0IXJ-pPp9&index=39 

(A partir de 1min30seg). Para hoje o objetivo é que você consiga construir um instrumento de percussão! 

As opções são um tambor ou um chocalho, aproveitando materiais que você tem em sua casa (latas de alu-

mínio ou de plástico como as de refrigerante, achocolatado, batata frita, etc) e decore como quiser. Você po-

derá usá-lo na gravação da próxima semana. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Módulo 01 - Zukatuka Langwang? – páginas 157 até 160. Acessar o portal e assistir ao vídeo 

“Hora do texto “Competição no ar" / Produção de texto” ou clique aqui (assistir até 7 minutos e 50 segundos).   

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

HISTÓRIA: Módulo 01 - Conhecendo terras e povos – páginas 19 até 21. Acessar o portal e assistir aos ví-

deos “Diálogo com o texto/ hora de investigar/ Exploração e descoberta – Agricultores de domesticadores de 

animais” ou clique aqui (assistir a partir de 12 minutos e 30 segundos) e “Revolução agrícola neolítica/ Ampli-

ação dos saberes – A cerâmica” ou clique aqui (assistir até 11 minutos e 25 segundos). Lição de casa – pági-

na 21 exercício 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=be3bab9f-ee0a-4e10-ad0f-581b883fa734&instituto=objetivo&referencia=201216_VanessaMartin_Matematica_III_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=63AzXLK0s7g
https://www.youtube.com/watch?v=KJuqZ45O1EA&list=PL7kyoQwIrZ9Cx1Lj-ovpq25N0IXJ-pPp9&index=39
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=af511e10-7dd9-4805-8696-75db8363e605&instituto=objetivo&referencia=201127_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_V_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=30cc071f-0c09-43ed-9921-e8c20bb417aa&instituto=objetivo&referencia=201209_EvlinGomes_Historia_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=95b22ce9-3a21-4535-b515-ce1403841acb&instituto=objetivo&referencia=201209_EvlinGomes_Historia_IV_5Ano_AD


 

 

 

  

 

 

TERÇA-FEIRA – 02/03 

1ª e 2ª aula: (13:00h - 14:30h)  

PORTUGUÊS: Módulo 01 - Zukatuka Langwang? – páginas 160 e 161. Correção de exercícios. 

Acessar o portal e assistir ao vídeo “Hora do texto “Competição no ar" / Produção de texto” ou clique aqui 

(assistir a partir de 7 minutos e 50 segundos até10 minutos e 30 segundos).  Reescrita da produção de texto 

(vamos utilizar o caderno verde que está dentro da pasta de produção de texto. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Apostila 1 – Let´s Practice (Review) - página 32, exercícios 1 e 2 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: Check point, Let's practice (I)   

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=10dcb4da-891e-4fd4-8170-

d6b2cacd2391&instituto=objetivo&referencia=200330_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD  

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa. clique aqui a partir de 7min 46s, que usaremos para 

as próximas aulas até 12min e 50 s. 

Recortar páginas 11 e 12 bloco de jogos. 

 

 5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

CIÊNCIAS: Para onde foi a água que estava aqui? 

Assistir o vídeo da professora Maíra. Clique aqui 

Páginas: 19 até 23. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=af511e10-7dd9-4805-8696-75db8363e605&instituto=objetivo&referencia=201127_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_V_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=10dcb4da-891e-4fd4-8170-d6b2cacd2391&instituto=objetivo&referencia=200330_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=10dcb4da-891e-4fd4-8170-d6b2cacd2391&instituto=objetivo&referencia=200330_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=be3bab9f-ee0a-4e10-ad0f-581b883fa734&instituto=objetivo&referencia=201216_VanessaMartin_Matematica_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a9c52326-1bee-49eb-8457-687f34fd0e5a&instituto=objetivo&referencia=201217_MairaUvo_Ciencias_V_5Ano_AD


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 03/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

ED. FÍSICA:  Estamos de volta! 

Depois de conhecer um pouco mais sobre a música Funga-Aláfia vamos nos 

preparar um pouco mais para a gravação de nosso vídeo na semana que 

vem. Sua tarefa para hoje é pesquisar sobre a vestimenta das pessoas des-

se continente e tentar incluir algum desses elementos em sua roupa (turban-

te, capulana, colares, tecidos e estampas coloridos e variados, brincos, pul-

seiras, pintura facial, etc.) Não perca na semana que vem o passo-a-passo de como faremos nosso vídeo. 

Até lá! 

 

 2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

PORTUGUÊS: Atividade no caderno – caça ao erro (colar a folha extra no caderno azul). 

Lição de casa – caderno (escolher 5 palavras da correção e formar frases). 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Caderno, correção das atividades. LC 3 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora. Clique aqui. Exercícios páginas 24 até 26. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 10 e 11. 

Rádio – Radionovelas. EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: Aula de música (à partir de 14:31 com o Prof. 

Fernando) 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4bb8dd5f-d5fd-4607-b1aa-ad53335dcab2&instituto=objetivo&referencia=201217_MairaUvo_Ciencias_VI_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=666c5f79-3d35-47ca-bb19-3d8a4fc8274c&instituto=objetivo&referencia=210115_FernandoAntunes_Musica_I_5Ano_AD


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 04/03 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

INGLÊS: páginas 32 e 33, exercícios 3 e 4. 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: Check point, Let's practice (I)   

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=10dcb4da-891e-4fd4-8170-

d6b2cacd2391&instituto=objetivo&referencia=200330_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD  

 

2ª e 3ª aula: (13:45h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Recortar página 5 e 7. 

Páginas 102 e 103. Atividade no caderno. LC 4 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Módulo 01 - Zukatuka Langwang? – páginas 162 até 164. 

Acessar o portal e assistir ao vídeo “Hora do texto “Competição no ar" / Produção de texto” ou clique aqui 

(assistir a partir de 10 minutos e 30 segundos). 

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

HISTÓRIA: Correção de exercícios. 

GEOGRAFIA: Correção de exercícios. Página 66. Acessar o portal e assistir ao vídeo “Diálogo com o texto / 

Oficina cartográfica/ Exploração e descoberta – desbravando continentes e oceanos” ou clique aqui ( assistir 

a partir de 16 minutos até 17 minutos). Lição de casa- Trabalho/Revisão de História e Geografia (folha extra 

que deverá ser entregue no dia da AV1 de história e geografia 08/03). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=10dcb4da-891e-4fd4-8170-d6b2cacd2391&instituto=objetivo&referencia=200330_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=10dcb4da-891e-4fd4-8170-d6b2cacd2391&instituto=objetivo&referencia=200330_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=af511e10-7dd9-4805-8696-75db8363e605&instituto=objetivo&referencia=201127_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_V_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e25c6aca-efe5-43dc-b8be-6d0b74927f53&instituto=objetivo&referencia=201209_EvlinGomes_Geografia_II_5Ano_AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 05/03  

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

GEOGRAFIA: Módulo 01 - Descobrindo o Brasil – páginas 67 e 68. 

Acessar o portal e assistir ao vídeo “Diálogo com o texto / Oficina cartográfica/ Exploração e descoberta – 

desbravando continentes e oceanos” ou clique aqui (assistir a partir de 17 minutos). 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

ARTE: Apostila pág. 11. Essa atividade, em classe será realizada com 2 ou 3 colegas, respeitando o distan-

ciamento, ou quem estiver em casa poderá realizar sozinho, escolher um tema para divulgar uma mensagem 

importante para a população. Usar uma folha grande tipo cartolina para divulgar como cartaz. Faça técnica de 

letras em grafite para chamar a atenção do público.  Explore canetinhas, giz de cera. Assista o vídeo para 

ajudar nas letras de grafite: https://youtu.be/0JeMVQr7DXs 

 

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INFORMÁTICA: Hoje vamos continuar nossos estudos sobre “Segurança na Internet! Para isso, vamos con-

ferir o nosso enigma, que preenchemos na semana passada com a leitura dos QR codes. E ainda conhece-

remos o site “Internet Segura” com muitas dicas e desafios sobre o tema e continuaremos navegando na in-

crível aventura sobre segurança na Internet, a Interland!!! 

 

 Desvendando o enigma – Por uma internet mais segura 

 Site: Internet segura 

 INTERLAND – teste seus conhecimentos sobre Internet Segura! 

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: Módulo 01 - Zukatuka Langwang? – páginas 165 e 166. 

Acessar o portal e assistir ao vídeo “Análise e reflexão sobre a língua – Ortografia – O som /s/” ou clique aqui 

(assistir até 5 minutos e 15 segundos). Lição de casa: Estudar para AV1 de história e geografia. 

 

  
 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e25c6aca-efe5-43dc-b8be-6d0b74927f53&instituto=objetivo&referencia=201209_EvlinGomes_Geografia_II_5Ano_AD
https://youtu.be/0JeMVQr7DXs
https://drive.google.com/file/d/1kdsiKAkjqNrKVOqMfl0A4BMhCd6M02s3/view?usp=sharing
https://internetsegura.br/criancas/
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pt-br_br/interland/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6da6adab-0827-4d05-be5c-9b122f7bc96b&instituto=objetivo&referencia=201127_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_VI_5Ano_AD

