
 

 

Inf.: 0746/20 
 
 

Bragança Paulista, 11 de novembro de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 5º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 11/11 a 17/11 

 

#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 11/11 a 17/11 
 

QUARTA-FEIRA – 11/11 

GEOGRAFIA: Módulo 04 - O processo de modernização do Brasil – páginas 237 até 243. 

Assistir aos vídeos: A modernização x urbanização x progresso – Ampliação dos saberes – clique aqui e Momento cidadão/Diálogo com 

o texto/Sua criação – (assistir até 17 min e 40 s) - clique aqui.  

CIÊNCIAS: Sistema Urinário. 

Páginas 32 e 33. 

Lc  4. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN: Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas au-

las. Caso contrário, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=4sHywzoMHfU com as orientações da professora Vivian. 

Objetivos: Coordenação motora; agilidade; flexibilidade, lateralidade. 

Material: Dado 

Atividade: Par ou Ímpar. Jogar o dado e, ao sair o número no dado, ímpar ou par, você realizará os exercícios de acordo com o vídeo e 

seu número, se for par exercício par e se for ímpar realizará o exercício ímpar.  
 

QUINTA-FEIRA – 12/11 

PORTUGUÊS: Módulo 08 – páginas 73 até 75. 

Assistir ao vídeo: Análise e reflexão sobre a língua – Gramática – Formação de palavras: prefixos e sufixos – Hora do texto “Que estilo 

tenho eu?" (assistir até 10 min e 25 s) – clique aqui. 

Lição de casa: LC 18 e 19 – páginas 112 até 114. 

MATEMÁTICA: Números Romanos. 

Assistir ao vídeo da professora Vanessa.  clique aqui 

 Fazer as páginas 126 a 128. 

 Lc 9 e 10 

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=_0KuEGIqIKA com as orientações da professora Mariana. 

Apostila 4 – Let´s everybody celebrate! - English Corner 

Páginas 35 e 36 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Let’s everybody celebrate! – Part 6 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=640e88d6-b35a-49ec-91ad-

6322db0e2f21&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate!%20%20-%20Part%206  

Matéria da Avaliação: p.12, 13, 16 a 20, 31. 
  

SEXTA-FEIRA – 13/11 

PORTUGUÊS: Módulo 08 – páginas 76 e 77. 

Assistir ao vídeo: Análise e reflexão sobre a língua – Gramática – Formação de palavras: prefixos e sufixos – Hora do texto “Que estilo 

tenho eu?"  (assistir a partir de 10 min e 25 s até 13 min e 20 s) – clique aqui. 

Apresentar a atividade da página 58 na ADD. 

Lição de casa: LC 20 – página 115. 

MATEMÁTICA: Continuação de números Romanos.  

Exercícios de fixação no caderno. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON): Se você participa das ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, 

bastando participar e aprender muito com o professor e os amigos. Caso contrário, acesse o link 

https://www.youtube.com/watch?v=JQPCy4kvjgw com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: Acesse o link acima para ter acesso ao passo a passo das atividades. 

DON`T STOP: Quem será o mais rápido nas respostas e conquistará a vitória nesse variação do tradicional jogo 

de STOP? Participe de nossa ADD e divirta-se com as incríveis variações que faremos! Se não for participar da 

aula, experimente brincar em família! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fda3838a-f729-4c5d-b2b9-6eb59798a308&instituto=objetivo&referencia=A%20moderniza%C3%A7%C3%A3o%20x%20urbaniza%C3%A7%C3%A3o%20x%20progresso%20%E2%80%93%20Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20saberes
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a0c85cce-0995-4b7b-9d09-c324bff307e5&instituto=objetivo&referencia=Momento%20cidad%C3%A3o/Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto/Sua%20cria%C3%A7%C3%A3o
https://www.youtube.com/watch?v=4sHywzoMHfU
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0f2a6b1d-f591-4ed7-87ee-a2e65f48b3ee&instituto=objetivo&referencia=An%C3%A1lise%20e%20reflex%C3%A3o%20sobre%20a%20l%C3%ADngua%20-%20Gram%C3%A1tica%20%E2%80%93%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20palavras:%20prefixos%20e%20sufixos%20-%20Hora%20do%20texto%20%E2%80%9CQue%20estilo%20tenho%20eu?%E2%80%9D
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=624af943-a83b-4266-a18e-0c05c848e1e9&instituto=objetivo&referencia=Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta%20parte%203%20e%20parte%204
https://www.youtube.com/watch?v=_0KuEGIqIKA
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=640e88d6-b35a-49ec-91ad-6322db0e2f21&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate!%20%20-%20Part%206
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=640e88d6-b35a-49ec-91ad-6322db0e2f21&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate!%20%20-%20Part%206
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0f2a6b1d-f591-4ed7-87ee-a2e65f48b3ee&instituto=objetivo&referencia=An%C3%A1lise%20e%20reflex%C3%A3o%20sobre%20a%20l%C3%ADngua%20-%20Gram%C3%A1tica%20%E2%80%93%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20palavras:%20prefixos%20e%20sufixos%20-%20Hora%20do%20texto%20%E2%80%9CQue%20estilo%20tenho%20eu?%E2%80%9D
https://www.youtube.com/watch?v=JQPCy4kvjgw


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 16/11 

GEOGRAFIA: Módulo 04 - O processo de modernização do Brasil – página 244 e correção e atividades. 

Assistir ao vídeo: Momento cidadão/Diálogo com o texto/Sua criação (assistir a partir de 17 min e 40 s) – clique aqui. 

Lição de casa: pesquisa da página 244 (para o dia 25/11). 

MATEMÁTICA: Correção dos exercícios do caderno. 

ARTE: Acessar o link https://youtu.be/jYaLlKzM8ho   com as orientações da professora Adriana. 

Apostila pág. 47 - tema arquitetura verde  

Assistir o vídeo sobre telhado verde: https://youtu.be/n3ywDNmKYOc 

Em seguida, fazer a proposta do anexo que se encontra no final da apostila. Construir uma casa. 

 INFORMÁTICA: Caso você precise faltar na minha ADD desta semana ou ainda tenha ficado com alguma dúvida, acesse o link 

https://youtu.be/DVGsoRzVWQc com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não 

há necessidade de assistir ao este vídeo com as orientações, apenas acesse as atividades abaixo. 

     Programação: Nessa semana, vamos realizar atividades novas e super legais! Vamos lá! 

 PROGRAMAÇÃO – ERA DO GELO 

 DESENHANDO COM REPETIÇÃO  

 

Obs.: Abaixo segue o arquivo com a ATIVIDADE AVALIATIVA para ser impressa, realizada e entregue na escola no dia 27/11, 

conforme informativo 0636/20. Porém, SOMENTE alunos que não comparecem às ADDs (aulas ao vivo pelo Zoom) ou aqueles 

que têm muitas faltas no 4º bimestre (meses de outubro e novembro/20) devem imprimir, fazer e entregar tais atividades. Os 

alunos que sempre participam das ADDs não precisam imprimir e fazer estas atividades (apenas se desejarem). 

Clique em: ATIVIDADE AVALIATIVA PARA IMPRIMIR (somente casos de alunos citados acima) 

Atenção: ao abrir o arquivo acima, clicar somente na opção IMPRIMIR, não há necessidade de fazer download e solicito               

NÃO clicar em “Abrir com documentos Google” para não alterar o arquivo para os demais alunos. Obrigada! 

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) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR  

 

TERÇA-FEIRA – 17/11 

HISTÓRIA: Módulo 04 - Por falar em tempo – páginas 173 e 174. 

Assistir ao vídeo: Diálogo com o texto – Hora de Investigar – Produção de Texto – Desafio Final (assistir a partir de 10 min e 50 s) clique 

aqui. 

CIÊNCIAS: correção das lições. 

MATEMÁTICA: correção das lições. 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/5rPiPj0zllM com as orientações da professora Cris Lima. 

Apostila de Música – Páginas 44 a 47 

As modas ao longo do tempo  

1950 – James Byron Dean;  

1960 – The Beatles. Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=b-VAxGJdJeQ   

1965 - A Jovem Guarda 

Treino de flauta: Canção das três notas – si, lá, sol 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a0c85cce-0995-4b7b-9d09-c324bff307e5&instituto=objetivo&referencia=Momento%20cidad%C3%A3o/Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto/Sua%20cria%C3%A7%C3%A3o
https://youtu.be/jYaLlKzM8ho
https://youtu.be/n3ywDNmKYOc
https://youtu.be/DVGsoRzVWQc
https://studio.code.org/s/pre-express-2020/stage/6/puzzle/1?redirect_warning=true
https://studio.code.org/s/pre-express-2020/stage/9/puzzle/1?redirect_warning=true
https://drive.google.com/file/d/1D1nWQDVoov7nkq17mOY-EghxlX58QSTN/view?usp=sharing
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3359293a-ae2c-499e-a71f-5a758477a1e4&instituto=objetivo&referencia=200818_EvlinGomes_Historia_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3359293a-ae2c-499e-a71f-5a758477a1e4&instituto=objetivo&referencia=200818_EvlinGomes_Historia_III_5Ano_AD
https://youtu.be/5rPiPj0zllM
https://www.youtube.com/watch?v=b-VAxGJdJeQ

