
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 04 de Junho de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 5º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 07 a 11/06 

  #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, fami-

liares 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/


 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 07/06 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa. clique aqui   até 11min 30s 

Fazer as páginas 160 até 162. Lc 8: correção. Revisão caderno: exercícios 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

ED. FÍSICA: SEMANA ESPORTES RADICAIS III – SLACKLINE  

O Slackline é uma atividade física executada em uma fita estreita e flexível de nylon ou de 

poliéster, presa em dois pontos fixos, onde são realizados movimentos em cima dela, 

esses movimentos podem ser estáticos ou dinâmicos. É um esporte considerado completo pois alia a 

resistência física, a consciência corporal e a concentração. Além disso, sua prática contribui para 

aperfeiçoamento de outros esportes como a corrida, a escalada, o skate e o surf. Vamos juntos conhecer e 

experimentar esse esporte tão desafiador. Te espero em nossa ADD! 

 
 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Correção de exercícios. 

Biblioteca: Leitura 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

GEOGRAFIA: Unidade 2 – páginas 99 até 103 – clique aqui para assistir ao vídeo até 6 minutos e 30 segun-

dos. Lição de casa: Pesquisa páginas 102 e 103. Atividade para o dia 21/06. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9ab82dba-c8fc-4452-a95c-350ef1fb51b6&instituto=objetivo&referencia=200417_VanessaMartin_Matematica_V_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 - 08/06 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

PORTUGUÊS: Unidade 4 – páginas 180 e 181 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

Páginas 182 e 183 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

Página 184 – clique aqui para assistir até 10 minutos e 40 segundos. 

Lição de casa: LC 14 – páginas 232 e 233. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Apostila 2 – Unit 2 – It´s always time to smile and be happy! 

Páginas 28 e 29. Professor: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: It’s always time to smile and be happy 

(II) https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=953734c7-1185-415c-8277-

88d8b5768d20&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_III_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 11min 30s. 

Fazer as páginas 163 até 165. Correção LC 9. 

 

 5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Eliana.  Clique aqui 

Fazer as páginas 50 até 53. Lc 3 páginas 61 e 62 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9bc35afd-f07c-4aab-9120-f554525c269d&instituto=objetivo&referencia=210430_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_VIII_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ff19404a-d019-436b-972c-f05bcd102657&instituto=objetivo&referencia=210430_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_IX_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9a7e236d-5197-4e6b-91fd-ddad460f49a5&instituto=objetivo&referencia=210430_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_X_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=953734c7-1185-415c-8277-88d8b5768d20&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=953734c7-1185-415c-8277-88d8b5768d20&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9ab82dba-c8fc-4452-a95c-350ef1fb51b6&instituto=objetivo&referencia=200417_VanessaMartin_Matematica_V_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=73e367dd-8d2b-4ca0-a534-9d56199384aa&instituto=objetivo&referencia=200331_ElianaFeitoza_Ciencias_III_5Ano_AD


 

 

 

 

 

 
 

QUARTA-FEIRA - 09/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

ED.FÍSICA:  SEMANA ESPORTES RADICAIS IV - SKATE 

O skate é um esporte surgido na Califórnia, Estados Unidos, nos anos 60. Foi 

inventado por alguns surfistas, como uma brincadeira para um dia no qual não 

havia ondas no mar. Essa prática levou a produção dos primeiros skates, em 1965, 

ano em que trabém foram realizados os primeiros campeonatos. Claro que um dos esportes radicais mais 

famosos do mundo não ficaria de fora de nossas aulas! Venha e vamos juntos em mais esse desafio. Até lá! 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

PORTUGUÊS: Unidade 4 – páginas 185 até 187 – clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 10 minutos e 

40 segundos até o final. Recortar o encarte da página 271 para realizar a atividade das páginas 185 até 187. 

Lição de casa: LC 15 – páginas 234 e 235. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Fazer as páginas 167 e 168. Obs. não há vídeo explicativo. Lc 10, página 205. 

  
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)   

CIÊNCIAS: Página 54, encarte. Lc 4, páginas 63 até 65 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MÚSICA:  Projeto Pedagógico – Explorando o universo - AR 

Música: Poluição do ar (Elias Dija) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9a7e236d-5197-4e6b-91fd-ddad460f49a5&instituto=objetivo&referencia=210430_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_X_5Ano_AD_ZOOM


 

 

 
 
 
 
 
  

QUINTA-FEIRA - 10/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS:    Páginas 33 e 34 – Let´s Practice 

Professor: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Let’s practice Part 1 (2nd Bimester) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c89381e8-2d37-4106-bb9b-

d6d73364d422&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_II_5Ano_AD  

 

2ª e 3ª aula: (13:45h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Caderno revisão. PP de matemática: construção de um Sistema Solar. 

PP de ciências: Pesquisar sobre a Atmosfera e os poluentes do ar. 

Orientações no APP. Lc 11, páginas 206 e 207. 

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Unidade 4 – páginas 188 até 190 - clique aqui para assistir ao vídeo. 

Lição de casa: LC 16 – página 236 - clique aqui para assistir ao vídeo (até 7 minutos e 40 segundos) com as 

explicações para realizar a atividade. 

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

HISTÓRIA: Correção de exercícios e revisão 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c89381e8-2d37-4106-bb9b-d6d73364d422&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c89381e8-2d37-4106-bb9b-d6d73364d422&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1623611e-a133-4e3e-b96b-3c6b59c99e35&instituto=objetivo&referencia=210430_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XI_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0577e32a-69db-4aab-b496-68f97b9a2165&instituto=objetivo&referencia=210430_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XIII_5Ano_AD_ZOOM


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA - 11/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

GEOGRAFIA: Correção de exercícios e revisão. 

Lição de casa: Estudar para AV2 de História e Geografia. 

  

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

ARTE: Estudo do artista Kandinsky 

Assistir vídeo e fazer proposta de colagem e pintura: https://youtu.be/OwHvlnQtjnI 

 

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  
INFORMÁTICA:  Olá, pessoal!!! Hoje, continuaremos com as atividades envolvendo o nosso projeto pedagó-
gico “Ar – Explorando o Universo”! E segue um novo aplicativo de observação de corpos celestes, desta vez 
da própria NASA, para ser utilizado em casa! Além disso, daremos início às ideias para a nossa gamificação, 
em que montaremos um jogo virtual sobre o PP!!!  
 

 STELLARIUM – observação do céu 

 GOOGLE SKY 

 VÍDEOS DIVERSOS DE OBSERVAÇÃO DO CÉU 

 Durante a aula, iniciaremos nossos estudos sobre gamificação, para cri-
armos um jogo on-line sobre o tema do nosso Projeto Pedagógico. 

 App NASA – observação espacial (para instalar em seu smartphone ou tablet: 
 
                                  ANDROID                                                            IOS                              
 
 
 

________________________________________________________________________________________ 
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: Unidade 4 – páginas 191 até 194 – clique aqui para assistir ao vídeo. 
Lição de casa: Concluir a atividade das páginas 193 e 194. 
  
 
 

 

 

 

https://youtu.be/OwHvlnQtjnI
https://stellarium-web.org/
https://www.google.com/sky/
https://www.youtube.com/results?search_query=OBSERVA%C3%87%C3%83O+DO+C%C3%89U+AO+VIVO
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9396782d-a477-4fc6-84c6-c71e24ab27da&instituto=objetivo&referencia=210430_BrunaFonseca_LinguaPortuguesa_XII_5Ano_AD_ZOOM

