
 

 

 
 
 

 
Bragança Paulista, 26 de março de 2021. 

 
Srs. Pais e alunos do 5º ano A do Ensino Fundamental 

Planejamento Semanal de 05 a 09/04 
 

 
Lembramos que o período de 29/03 a 01/04 foi decretado feriado, as-
sim, retomaremos nossas aulas no dia 05/04. 

 
 

 

  #fiqueemcasa 
 
  

Seguimos com nossas aulas, aguardando e respeitando as determinações do governo, que podem 

mudar em questão de dias. 

Vamos sempre respeitar as determinações, cumprir os protocolos para ficarmos todos bem. 

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

 Link para acesso às aulas: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1 (Senha: 40346666) para 

todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, as mesmas deverão ser acompanha-

das pela programação semanal abaixo. 

 

 - Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma refe-

rente ao aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo 

nesse tempo de afastamento presencial.  

 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 05/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

HISTÓRIA: Unidade 1 – páginas 34 até 40. Clique aqui para assistir ao vídeo. Correção de exercícios. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

PORTUGUÊS: Unidade 2 – páginas 197 até 201. Clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 10 minutos até 

o final. Leitura do livro “O menino do dedo verde” (livro do projeto pedagógico). Clique aqui para assistir mais 

uma parte do audiolivro ou clique aqui para acessar o livro. 

LIÇÃO DE CASA: Produção de texto – páginas 200 e 201. Leitura dos capítulos 16 até 19 do livro “O menino 

do dedo verde” (clique aqui e faça a leitura dos capítulos para o dia 09/04). 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E SEXUALIDADE (LAURA) 

Fase da Infância terminando... Refletindo a respeito do que foi importante! 

Atividade 2 – Linha do tempo. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Jogo batalha naval de divisões.  

Recortar, colar e fazer as contas no caderno vermelho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d400865c-e30a-450e-b226-fb013d5908ce&instituto=objetivo&referencia=200317_VaniaMoreira_Historia_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bdd5ab71-f5ed-4c0a-8b13-f22ed5e9c0f1&instituto=objetivo&referencia=HTPTSPTHTGB04122020AD
https://www.youtube.com/watch?v=KggqyHZM-48
https://pt.slideshare.net/TCHARGOW1969/o-menino-do-dedo-verde-maurice-druon-22384137
https://pt.slideshare.net/TCHARGOW1969/o-menino-do-dedo-verde-maurice-druon-22384137


 

 

 
 
 

TERÇA-FEIRA - 06/04 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Página 130 e correção das contas do caderno 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Eliana. A energia elétrica atualmente e circuito elétrico. Clique 

aqui a partir de 14 min. Página 42 até 45. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INFORMÁTICA Olá, pessoal!!! Hoje realizaremos várias atividades super legais sobre a Páscoa, inclusive 

um jogo de programação!!! E no final, tem um conto de Páscoa da Turma da Mônica para você assistir em 

casa, fazendo uma sessão pipoca!!! 

 PROGRAMAÇÃO – COELHINHO (DOODLES-GOOGLE) 

 MOSAICO DE PÁSCOA 

 JOGO DA VELHA - PÁSCOA 

 PACMAN - PÁSCOA 

 UM CONTO DE PÁSCOA (TURMA DA MÔNICA) – “Sessão pipoca” – para assistir com a sua família 

__________________________________________________ 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR  

 NOVO VÍDEO! – COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS 

DE INFORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INGLÊS: EASTER ACTIVITY – Atividade de Páscoa disponível para impressão no APP. 

 
  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

ED. FÍSICA: Tá na cara! 

Na aula de hoje vamos fazer uma prévia de nossa gravação da música FUNGA 

ALÁFIA, explorando a beleza da pintura de rosto e as cores e acessórios da 

vestimenta africana. Portanto venha com todos os acessórios que você possui 

para se caracterizar. Além de dar dicas, faremos o ensaio da música para gra-

var na próxima aula. Você não pode perder! 

SUGESTÕES: Como fazer tinta de rosto caseira: https://pt.wikihow.com/Fazer-sua-

Pr%C3%B3pria-Tinta-Facial (Modo 01) 

Para mais ideias sobre a vestimenta africana explore o Pinterest:  

https://br.pinterest.com/search/pins/?q=Cultura%20africana&rs=srs&b_id=BNpfKGFSq1RrAAAAAAAAAAC5F

BIx0XzaYyLie5uP2Mpv5MaFVB4QSK4l7vXNSZIW5R6XSW2RNyh4thjRWsKJjTw&source_id=PlEDO3Bk 

  
 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=270b5879-af63-4d76-ac6e-e6c49b04b9a8&instituto=objetivo&referencia=200416_ElianaFeitoza_Ciencias_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=270b5879-af63-4d76-ac6e-e6c49b04b9a8&instituto=objetivo&referencia=200416_ElianaFeitoza_Ciencias_I_5Ano_AD
https://www.google.com/doodles/celebrating-50-years-of-kids-coding
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mosaics_copy_easter_16x16.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/easter/puzzles/tictactoe.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/pacman/pacman_math_easter.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1PT0f4bkzzI
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://pt.wikihow.com/Fazer-sua-Pr%C3%B3pria-Tinta-Facial
https://pt.wikihow.com/Fazer-sua-Pr%C3%B3pria-Tinta-Facial
https://br.pinterest.com/search/pins/?q=Cultura%20africana&rs=srs&b_id=BNpfKGFSq1RrAAAAAAAAAAC5FBIx0XzaYyLie5uP2Mpv5MaFVB4QSK4l7vXNSZIW5R6XSW2RNyh4thjRWsKJjTw&source_id=PlEDO3Bk
https://br.pinterest.com/search/pins/?q=Cultura%20africana&rs=srs&b_id=BNpfKGFSq1RrAAAAAAAAAAC5FBIx0XzaYyLie5uP2Mpv5MaFVB4QSK4l7vXNSZIW5R6XSW2RNyh4thjRWsKJjTw&source_id=PlEDO3Bk


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 07/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

CIÊNCIAS: Fazer as páginas 46 até 50. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa, hora de resolver. clique aqui 

Página 131 até 133. 

Lc 9. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MÚSICA: Acessar o link:   https://youtu.be/8Qdgxu4UFnw   

Projeto Pedagógico – O menino do dedo verde  

Apreciação e exploração da música: O menino do dedo verde  

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: Unidade 2 – páginas 202 até 206. Clique aqui para assistir ao vídeo até 7 minutos. 

Correção de exercícios de história e geografia. 

Lição de casa: Atividade do Projeto Pedagógico – pesquisa sobre o Protocolo de Kyoto – a folha para realizar 

a atividade está disponível no APP. Atividade para o dia 15/04. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45087a08-5f82-4aa7-8c0b-32fefc3b2ce8&instituto=objetivo&referencia=201217_VanessaMartin_Matematica_II_5Ano_AD
https://youtu.be/8Qdgxu4UFnw
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0c948001-884b-4d08-b1a4-94286c619277&instituto=objetivo&referencia=200316_EvlinGomes_Portugues_I_5Ano_AD


 

 

 
 

 
 

QUINTA-FEIRA – 08/04  
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

PORTUGUÊS: Unidade 2 – páginas 207 e 208. Clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 7 minutos até o 

final. Correção de exercícios. 

 

 2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

HISTÓRIA e GEOGRAFIA: Correção de exercícios. Página 91.  

Lição de casa: Fazer a revisão de história e geografia disponível no app e estudar para a avalição. 

. 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Let´s Practice  - páginas 35 e 36 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira  

Aula: Check point, Let's practice (II)  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3101b573-aa95-4658-b448-

555cf65b96ba&instituto=objetivo&referencia=210201_MagaliOliveira_Ingles_5Ano_AD 

  
 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

MATEMÁTICA (2 AULAS) 

Fazer as páginas 134 até 136. 

Lc 10. 

Projeto pedagógico Matemática. 

Criar um gráfico de barras ou de pizza com 6 tipos de materiais e seu tempo de decomposição. 

Projeto pedagógico Ciências: fazer uma pesquisa sobre o que é decomposição, biodiversidade e sustentabili-

dade.  

Fazer os trabalhos na folha de almaço e entregar junto com a apostila na data a agendar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0c948001-884b-4d08-b1a4-94286c619277&instituto=objetivo&referencia=200316_EvlinGomes_Portugues_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3101b573-aa95-4658-b448-555cf65b96ba&instituto=objetivo&referencia=210201_MagaliOliveira_Ingles_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3101b573-aa95-4658-b448-555cf65b96ba&instituto=objetivo&referencia=210201_MagaliOliveira_Ingles_5Ano_AD


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 09/04 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

ED. FÍSICA: “Funga Alafia” é uma canção de origem africana para acolhimento e saudação na chegada, no 

encontro ou reencontro, sinal de boas-vindas!  

A letra é simples: uma única frase repetida várias vezes 

A coreografia também, uma composição de gestos com os braços pelo corpo (cabeça, boca, coração) 

As palavras expressam paz, harmonia, amizade, como se vê a seguir: 

 

Em ti eu penso 

Contigo eu falo 

Gosto de ti 

Somos amigos 

 

Convidamos toda a comunidade do colégio (alunos, pais, professores e funcionários) a gravar um vídeo de 

até 20 segundos a ser divulgado como uma mensagem especial para toda a comunidade nesse momento 

difícil que vivemos. Um recado a todos em que dizemos: “mesmo distantes, estamos juntos e nossos pensa-

mentos estão em ti para o quanto antes, estejamos juntos novamente. Sinta-se acolhido!”  

O vídeo com a coreografia a música seguem nos links:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZxAUE0y4XXo   https://www.youtube.com/watch?v=Byb29qtEXog  

 

Sinta o clima e solte o corpo! Você pode fazer a coreografia ou se movimentar a vontade.  

A gravação deverá ser enviada até o dia 14/04/21 para os números do Colégio (WhatsApp): 4034-6660 ou 

4034-6661  

Não se esqueça de colocar o nome do aluno e a sala que está. Participe!!! 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

HISTÓRIA e GEOGRAFIA: Revisão. Correção de exercícios. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

PORTUGUÊS: Unidade 2 – páginas 209 e 210. Clique aqui para assistir ao vídeo até 6 minutos. Leitura do 

capítulo final do livro “O menino do dedo verde”.  Clique aqui para acessar o livro.  

Lição de casa: Atividade do Projeto Pedagógico – Interpretando a história - a atividade está disponível no app. 

Realizar a atividade até o dia 19/04. 

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15)  

ARTE: Vamos conhecer os monumentos! Os mais importantes do mundo e também do Brasil! 

Assistir os vídeos e em seguida fazer a proposta da pág. 19. 

https://youtu.be/zLQRGtPI1mk 

https://youtu.be/N5lNuX4Tpqk 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxAUE0y4XXo
https://www.youtube.com/watch?v=Byb29qtEXog
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5f9421cf-79a1-4536-9266-42c87a1c2a08&instituto=objetivo&referencia=200310_EvlinGomes_Portugues_I_5Ano_AD
https://pt.slideshare.net/TCHARGOW1969/o-menino-do-dedo-verde-maurice-druon-22384137
https://youtu.be/zLQRGtPI1mk
https://youtu.be/N5lNuX4Tpqk

