
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 18 de Junho de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 5º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 21 a 25/06 

 
 

  #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, familiares 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/


 

 

 

 

No dia 25/06, das 10 às 17h, recolheremos as atividades referentes ao 2º bimestre letivo: 
Todas as Apostilas do 2º bimestre (Matemática, Ciências, Português, História, Geografia, Inglês, Músi-
ca e não entregar apostila de Artes).  
Ciências: TG - Os astrônomos e os movimentos Solstício e Equinócio/ PP - Atmosfera e os poluentes.  
Matemática: revisão av1 e Av/ PP - O Sistema Solar.  
História: PP: pesquisa sobre a Astronomia antiga.  
Geografia: PP: pesquisa sobre os telescópios Hubble e James Webb.  
Português: PP: Relatório do vídeo "Conhecendo o Sistema Solar"/ Anúncio publicitário (página 159). 
 

SEGUNDA-FEIRA – 21/06 
1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa, misturas e substâncias, clique aqui    até 13 min. 

Páginas 169 até 172. LC 15 e 16, páginas 214 e 215. TG AV2 entrega dia 24/06 (folhinha APP) 

Correção Lc 11 e 12. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

ED. FÍSICA: PLOGGING 

A corrida de rua é uma febre mundial que não para de crescer. aplicativos do 

gênero somam centenas de milhões de usuários e esse público poderia auxiliar e 

muito no cambate a poluição se dedicassem ao menos um dia de corrida ao 

movimento plogging. Mas afinal de contas, o que é PLOGGING? 

O plogging é um movimento global recente que se originou na Suécia e que 

promove a corrida de rua com e outros esportes ao ar livre com a coleta de resíduos que sujam as nossas 

cidades e espaços naturais. A ideia desta iniciativa sustentável é muito simples: os 

participantes (ploggers) saem para rua com um saco de lixo recolhendo os resíduos que encontrarem durante 

a prática esportiva. 

Na aula de hoje conheceremos um pouco mais sobre a iniciativa e receberemos um super convidado! 

 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Correção de exercícios. Revisão 

Lição de casa: Estudar para AV2 de português. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

GEOGRAFIA: Unidade 2 – página 105 – clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 7 minutos e 50 segundos.  

  

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=86bcf9fc-e742-4bb4-88e6-166cc4373e86&instituto=objetivo&referencia=200331_VanessaMartin_Matematica_II_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1ab866c4-e8ad-42e9-9a3d-e3fd858b2c4a&instituto=objetivo&referencia=200402_EvlinGomes_Geografia_III_5Ano_AD


 

 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 22/06 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

PORTUGUÊS: Unidade 4 – página 199 – recortar as palavras do encarte da página 271 para realizar a ativi-

dade. Clique aqui para assistir ao vídeo. 

Produção de texto (1ª parte) – páginas 208 até 210. Clique aqui para assistir ao vídeo até 11 minutos e 50 

segundos. Fazer o rascunho do texto no caderno. 

 

 3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Projeto Pedagógico – Memory Game 

 

 
 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: Páginas 173 até 177. 

Correção Lc 13 e 14 

 

 5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

CIÊNCIAS: Páginas 55 e 56. 

LC 5, páginas 66 e 67. 

Correção Lc 4. 

 

 

Avaliação de Português – 18h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0cfbfdb3-2328-4e97-bc75-51a73f2c78fe&instituto=objetivo&referencia=210517_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XII_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c995b8d4-32cd-4717-ad97-8b58a7e74f5c&instituto=objetivo&referencia=210430_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XIX_5Ano_AD_ZOOM


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 23/06 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

ED.FÍSICA:  ECORRIDA 

Na aula de hoje nossos alunos serão estimulados a participarem de uma ECOrrida 

como forma de conhecer o plogging, trabalhar a reistência cardiorrespiratória e 

conscientizar-se sobre a quantidade de lixo jogado em lugares indevidos pela 

população, o que causa sérios problemas às cidades e ao meio-ambiente. 

Usaremos nessa aula as tampinhas de garrafa arrecadas pelas turmas durante as 

últimas duas semanas, que na sequência serão destinadas a APAE de Bragança Paulista para uso tanto nas 

atividades pedagógicas dos educandos como na arrecadação para a troca por cadeiras de rodas para a 

instituição e demais entidades da cidade. Não deixe de participar e ajudar! 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

PORTUGUÊS: Produção de texto (2ª parte): continuação da produção de texto das páginas 208 até 211 – se 

necessário, clique aqui para assistir o vídeo novamente. 

Lição de casa: LC 20 – páginas 241 e 242. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Correção LC 15 e 16 

Revisão caderno. 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

CIÊNCIAS:  Correção LC 5 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA: Projeto Pedagógico – Explorando o universo - AR 

Música: Poluição do ar (Elias Dija) 

Composição de uma paródia 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c995b8d4-32cd-4717-ad97-8b58a7e74f5c&instituto=objetivo&referencia=210430_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XIX_5Ano_AD_ZOOM


 

 

 
 
 
  

 

QUINTA-FEIRA – 24/06 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS: Aula 2 – Projeto Pedagógico – Memory Game 

Observação 1: Para os alunos que forem ficar on-line, o jogo da memória está disponível para ser retirado na 

secretaria da escola. 

Observação 2: Alunos que estão assistindo às aulas apenas no modo remoto (on-line), destacar as páginas 

41 até 46 da apostila e guardar até que a teacher solicite. 

Atividade Junina disponível no APP. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h – 15:15h)  

MATEMÁTICA:  Correção do TG AV2. Caderno  

 

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Apresentação da produção de texto das páginas 209 até 211. Correção da lição de casa. 

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

GEOGRAFIA: Concluir atividade da página 105 – clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 7 minutos e 50 

segundos. 

 

  

Avaliação de Matemática – 18h30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1ab866c4-e8ad-42e9-9a3d-e3fd858b2c4a&instituto=objetivo&referencia=200402_EvlinGomes_Geografia_III_5Ano_AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 25/06 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

HISTÓRIA: Atividade no caderno.  

Estudamos sobre os aspectos culturais e sociais das antigas civilizações, agora escreva sobre a importância 

de conhecer a cultura de um povo. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

ARTE: Continuação do projeto pedagógico de construção de um caleidoscópio. 

*Atividade adaptada para os alunos que não estão em aula presencial: assistir os vídeos sobre o artista Alfre-

do Volpi e fazer desenhos e colagens usando as bandeirinhas que o artista gostava tanto. 

https://youtu.be/B-PneSXHfVg 

https://youtu.be/DQCXZvQ1s70 

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, teremos diversos desafios sobre Festa Junina!!!  Além disso, socializa-

remos os jogos criados pelas equipes, envolvendo o nosso projeto pedagógico “Ar – Explorando o Universo” 

(gamificação do nosso PP)! � 

 VÍDEO: COMO SURGIU A FESTA JUNINA NO BRASIL? 

 DESAFIO DE IMAGENS – FESTA JUNINA 

 ANAGRAMA – FESTA JUNINA 

 CAÇA-PALAVRAS – FESTA JUNINA 

 ATIVIDADES DIGITAIS – FESTA JUNINA 

 FORCA – FESTA JUNINA 

 JOGOS DIVERSOS – FESTA JUNINA 

 Durante a aula, socializaremos os jogos criados pelas equipes (gamificação do nosso PP)! 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário):  

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA  

 COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: Atividade no caderno. Correção de exercícios. 

  

  
 
 

 

 

 

https://youtu.be/B-PneSXHfVg
https://youtu.be/DQCXZvQ1s70
https://www.youtube.com/watch?v=fIAxDWR8670
https://wordwall.net/pt/resource/3053469/festa-junina
https://wordwall.net/pt/resource/17860266/festa-junina
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=1996
https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=328&etapa=1&story=Festa+Junina+da+AD
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=2082
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?procurar_por=festa%25junina&campo=area&pagina=2
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y

