
 

 

Inf.: 089/20              
  

Bragança Paulista, 06 de maio de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos da 5° ano A e B do Ensino Fundamental. 

Planejamento Semanal de 06/05 a 12/05 

 
#fiqueemcasa 

 

Queridos alunos e querida família, nossas férias chegaram ao fim! Iremos retornar com nossas ativi-

dades, não da maneira como queríamos, presencialmente, em nossa sala de aula, convivendo e 

vendo nossos amigos, nossa turminha... mas da única maneira que podemos nesse momento: vir-

tualmente. 

Sabemos que nada, absolutamente nada, nenhuma ferramenta ou tecnologia substituirá a aula pre-

sencial, a presença física, o contato visual, o toque, a troca de olhares, de afeto, a solução da dúvida 

na hora, o questionamento imediato, mas estaremos aqui, professores, e toda a equipe de nossa 

escola, para fazer o nosso melhor, e temos certeza, que você aí, do outro lado da tela, também fará 

o seu melhor. Então, somando nossas potencialidades, nossa vontade e nossas possibilidades, ven-

ceremos essa fase com êxito. 

Não será fácil, não está sendo fácil para ninguém, tudo será novidade e vamos nos ajustando, aper-

feiçoando e nos adaptando, sempre com um único objetivo: APRENDER!!! 

Então vamos lá!  Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão 

nossas aulas, e se necessário for, volte e leia novamente. 

 A partir de hoje, toda quarta-feira, vocês receberão por e-mail e via App, um semanário, onde os 

professores, elaboraram uma lista de todas as atividades que deverão ser feitas, e os vídeos que 

vocês deverão assistir, para auxiliarem na execução dessas tarefas; 

 Os vídeos que vocês deverão assistir, estão disponíveis no portal do Colégio Objetivo 

(www.objetivo.br). Vocês terão acesso utilizando matrícula e senha: digite 80520 + RM com 6 dí-

gitos, onde aparece matrícula ou CPF e repita esse mesmo número para senha. Em seguida en-

tre no “CONTEÚDO ON-LINE” (ao lado esquerdo da tela) e automaticamente você será direcio-

nado para as disciplinas que você deverá acessar para realizar suas atividades. 

  Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo e 

na execução das tarefas da apostila. 

 

 

 

 

 

 

http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

 Junto com o semanário, enviaremos um link de vídeo, que vocês poderão e deverão acessar, an-

tes de começar as tarefas. Nesse link, constarão orientações importantes para que as atividades 

sejam concluídas com sucesso. Assista: https://youtu.be/YjWwHDYFZWs  

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês deve-

rão fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preciso enten-

der que estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica Valéria 

(9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fique à vontade para 

retornar às explicações das vídeo aulas e consultar quando quiserem os textos e outras informações 

do portal. Para facilitar o estudo, elaboramos o seguinte cronograma. 

 

Programação para a semana de 06 a 12/05 

 

06/05  - Quarta- Feira 

 

Português: páginas 186 até 190. 

Fazer a leitura do texto “Por que temos sotaque?” e realizar os exercícios 1 ao 6 (Diálogo com o texto). 

 

História: Vídeo https://youtu.be/PXKjuoTHNMA (com a professora Luciana) 

Assistir a vídeo aula “Surgimento das primeiras cidades/Povos do Oriente Médio/Povos da Mesopo-

tâmia”. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2b61a56f-c5b6-4858-b655-

8b299352a62c&instituto=objetivo&referencia=200317_VaniaMoreira_Historia_I_5Ano_AD 

 

Faça a leitura dos textos das páginas 26 até 29 com muita atenção e grifem o que achar importante. 

 

Matemática: Unidade 3 - Diário de viagem. Vídeo 1:  https://youtu.be/3sqgvWmlT_8    (com a pro-

fessora Daniela). 

 Leitura das páginas 122, 124 até 126 da apostila e realizar a atividade da página 123. 

 Após essa atividade realizarei com eles as atividades da página 126 até 128. 

 Fazer os exercícios da página 131 até 133. 

  Lição de casa 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/YjWwHDYFZWs
https://youtu.be/PXKjuoTHNMA
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2b61a56f-c5b6-4858-b655-8b299352a62c&instituto=objetivo&referencia=200317_VaniaMoreira_Historia_I_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2b61a56f-c5b6-4858-b655-8b299352a62c&instituto=objetivo&referencia=200317_VaniaMoreira_Historia_I_5Ano_AD
https://youtu.be/3sqgvWmlT_8


 

 

 
 

07/05 - Quinta – feira 
 
Português: páginas 191 até 195. 
 
Assistir a vídeo aula “Análise e reflexão sobre a língua – Gramática- Dígrafos”. 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=92a63e9b-eb61-4441-b0ed-
d21e6e92e1ef&instituto=objetivo&referencia=200413_EvlinGomes_LinguaPortuguesa_I_5Ano_AD  
 
Realizar os exercícios 1 ao 6. 
 
Geografia: páginas 80 até 86. 
 
Assistir a vídeo aula “As regiões brasileiras”. http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a45d421e-
8ae3-4407-8668-
aa750f6652be&instituto=objetivo&referencia=200313_ClaudiaSantos_Geografia_5Ano_AD 
Ler os textos com atenção e grifar o que achar importante. 
 
Ciências: Vídeo https://youtu.be/YdW7IAyKAdM  
 
Tipos de energia: hidrelétrica, eólica, termelétrica, solar e nuclear. 
Assistir a vídeo aula “A água transformada em energia elétrica”  
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=270b5879-af63-4d76-ac6e-
e6c49b04b9a8&instituto=objetivo&referencia=200416_ElianaFeitoza_Ciencias_I_5Ano_AD  
 
Realizar as atividades propostas referentes às páginas 30 até 41. 
 

                         
Hidrelétrica                                                       Termelétrica 

 
 

                                     
           Nuclear                                      Eólica                                             Solar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=92a63e9b-eb61-4441-b0ed-d21e6e92e1ef&instituto=objetivo&referencia=200413_EvlinGomes_LinguaPortuguesa_I_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=92a63e9b-eb61-4441-b0ed-d21e6e92e1ef&instituto=objetivo&referencia=200413_EvlinGomes_LinguaPortuguesa_I_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a45d421e-8ae3-4407-8668-aa750f6652be&instituto=objetivo&referencia=200313_ClaudiaSantos_Geografia_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a45d421e-8ae3-4407-8668-aa750f6652be&instituto=objetivo&referencia=200313_ClaudiaSantos_Geografia_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a45d421e-8ae3-4407-8668-aa750f6652be&instituto=objetivo&referencia=200313_ClaudiaSantos_Geografia_5Ano_AD
https://youtu.be/YdW7IAyKAdM
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=270b5879-af63-4d76-ac6e-e6c49b04b9a8&instituto=objetivo&referencia=200416_ElianaFeitoza_Ciencias_I_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=270b5879-af63-4d76-ac6e-e6c49b04b9a8&instituto=objetivo&referencia=200416_ElianaFeitoza_Ciencias_I_5Ano_AD


 

 

 
 

08/05 – Sexta – feira 
 
Português: páginas 196, 242, 243 e 244. 
 
Assistir a vídeo aula “Hora da história- Crônica – Comunicação de Luís Fernando Veríssimo” 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6e34f69f-f9c8-40fa-a677-
4e882c03f85c&instituto=objetivo&referencia=200413_EvlinGomes_LinguaPortuguesa_II_5Ano_AD 
Realizar atividade da página 196. 
 
História: páginas 30 até 33. 
Assistir a vídeo aula “Povos do Egito”. http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7e0ff192-2005-
4929-9af4-8b23dd52f791&instituto=objetivo&referencia=200317_Vania Morei-
ra_Historia_II_5Ano_AD 
 
Ler os textos com muita atenção, grifar o que achar importante e fazer os exercícios da página 33. 
 
Matemática: Vídeo 2: https://youtu.be/JBYzYbhE0aE  (com a professora Daniela sobre divisão). 
Resolver os exercícios que se encontram nas páginas 134 até 136. 
Lições de casa 16 e 17. 
Atividades extras de divisão. 
 

11/05 – Segunda – feira 
 
Português: Páginas 198 até 201. 
Ler o texto “Gestos do Brasil” e fazer a produção das páginas 200 e 201. 
 
Geografia: páginas 94 até 96. 
Fazer os exercícios sobre as regiões brasileiras. 
 
Matemática: Vídeo 3: https://youtu.be/phLWxaldWH0  (com a professora Daniela , cálculo mental).  
Resolver as atividades das páginas 137 até 141. 
Lições de casa 9 até 12. 
 

12/05 – Terça – feira 
 
Português: páginas 245 até 248. 
Realizar as atividades (lição de casa) para revisar as atividades que fizemos durante a semana. 
 
Geografia: páginas 97 até 100. 
Fazer os exercícios sobre as regiões brasileiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6e34f69f-f9c8-40fa-a677-4e882c03f85c&instituto=objetivo&referencia=200413_EvlinGomes_LinguaPortuguesa_II_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6e34f69f-f9c8-40fa-a677-4e882c03f85c&instituto=objetivo&referencia=200413_EvlinGomes_LinguaPortuguesa_II_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7e0ff192-2005-4929-9af4-8b23dd52f791&instituto=objetivo&referencia=200317_Vania%20Moreira_Historia_II_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7e0ff192-2005-4929-9af4-8b23dd52f791&instituto=objetivo&referencia=200317_Vania%20Moreira_Historia_II_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7e0ff192-2005-4929-9af4-8b23dd52f791&instituto=objetivo&referencia=200317_Vania%20Moreira_Historia_II_5Ano_AD
https://youtu.be/JBYzYbhE0aE
https://youtu.be/phLWxaldWH0


 

 

 
 

Inglês: Assistir o vídeo https://youtu.be/kduvrs5FCY4  

 Unit 2 – Born...to make the right decision! - Página 16 

Conteúdo Online – Módulo 2 – Born ...to make the right decision! 

Iniciar pelo Módulo II Reading (Objetivo Talks)  

Página 16 – Ler, ouvir e completar os espaços 

Página 17 – Read and Answer 

Ler o texto da página 18 que já foi realizado anteriormente e responder às questões da página 

19: Read the text and answer the questions e What about you? 

 Assistir ao vídeo: Born...to make the right decision! (I) da Teacher Magali 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4dd1c5ad-3ccf-4536-b617-

1970e7359a3e&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD 

Realizar as atividades das páginas 20 até 23 

 Assistir ao vídeo: Born...to make the right decision! (II) da Teacher Magali 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5d70f6f9-1b8f-42db-87ad-

c01fe17505a6&instituto=objetivo&referencia=200330_MagaliOliveira_Ingles_III_5Ano_AD 

Realizar as atividades das páginas 24 exercício 7, página 25, página 26 exercício 10 e confe-

rir as atividade já realizadas anteriormente das páginas 24 exercício 6 e página 26 exercício 

11. 
 

Música: https://youtu.be/2mWFZbfVf88  

 A dinâmica na Música  

 Forte 

 Fraco 

 Forma da Música 

 Introdução 

 Partes A, B e C 

 Desafio Copo-lher 

 Usando um copo e uma colher tocar as formas A, B e C da música.  
 
Informática: Vídeo: https://youtu.be/YrnCJdADVbw 

 Acessar o Especial do Dia das Mães (com vídeo, jogo e uma tirinha de História em quadri-
nhos): https://iguinho.com.br/especial-mae.html  

 “Teste” SOMENTE para as mamães (Que tipo de mãe você é?):  
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=9505 

 

 Jogos para raciocínio e memória: 

 Cubo mágico - https://www.google.com/logos/2014/rubiks/iframe/index.html 

 Quebra-cabeças: 

 https://www.geniol.com.br/raciocinio/quebra-cabeca/ 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/kduvrs5FCY4
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4dd1c5ad-3ccf-4536-b617-1970e7359a3e&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4dd1c5ad-3ccf-4536-b617-1970e7359a3e&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5d70f6f9-1b8f-42db-87ad-c01fe17505a6&instituto=objetivo&referencia=200330_MagaliOliveira_Ingles_III_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5d70f6f9-1b8f-42db-87ad-c01fe17505a6&instituto=objetivo&referencia=200330_MagaliOliveira_Ingles_III_5Ano_AD
https://youtu.be/2mWFZbfVf88
https://youtu.be/YrnCJdADVbw
https://iguinho.com.br/especial-mae.html
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=9505
https://www.google.com/logos/2014/rubiks/iframe/index.html
https://www.geniol.com.br/raciocinio/quebra-cabeca/


 

 

Arte: Vídeo:  https://youtu.be/BCcQiYhKaWM 

 Módulo 01- Arte Urbana / O grafite virou Arte  

 Estátua viva (pág.13) 

 Performance  artística em locais públicos (pág.15) 

 Obs: Na proposta da atividade de criação você não fará em grupo e sim individualmente po-

dendo explorar roupas, fantasias e adereços que você tenha em casa (pág.15) 

 Sua criação (pág.19) 

 

Educação Física:  

 A prática regular de exercícios físicos é, sem dúvida, essencial para aumentarmos nos-

sa qualidade de vida. 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a prática de 300 minutos semanais de 

atividade física para crianças. 

 Diante desta nova situação sua prática faz-se extremamente necessária para a manuten-

ção/melhora do sistema imunológico, além de combater a ansiedade e o estresse gerados pe-

lo período de isolamento.  

 

Para a realização das atividades, atente-se às orientações descritas abaixo: 

 

 Seja criterioso na organização destas atividades para seus filhos, reservando pelo menos 30 

minutos de prática diária para seus filhos, INDEPENDENTE de ser ou não o dia reservado pa-

ra a aula de Educação Física, destinando um local adequado e seguro para sua prática. 

 

 Às crianças, orientamos que sempre informem aos pais quando utilizarem espaços ou objetos 

dos quais não estão acostumados. 

 

 As atividades foram planejadas de modo a serem praticadas utilizando materiais simples, mui-

tas vezes recicláveis ou facilmente encontrados em casa. 

 

 As atividades propostas são sugestões, de modo que podem ser variadas de acordo com a 

realidade de cada família, podendo variar não só os espaços e os materiais, como também o 

grau de dificuldade, deixando mais simples ou mais complexa. 
 
PARA TER ACESSO AS ATIVIDADES, ACESSE O LINK:  
 
Professor Jefferson:  https://www.youtube.com/watch?v=hUkP8trvZy4&t=128s 
Neste link, você terá acesso ao exemplo de todas as atividades propostas. 
 
Abaixo, você terá acesso à descrição das atividades propostas:  

 
 PROPOSTA DA SEMANA: 
Alvo – Com tampinhas ou bolinhas, acertar alvos (potes, caixas, baldes) em diferentes dis-
tâncias. 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/BCcQiYhKaWM
https://www.youtube.com/watch?v=hUkP8trvZy4&t=128s


 

 

 
 
 
 
Quicando 1x – Com qualquer bolinha, realizar a mesma atividade fazendo com que a bola quique 
uma vez antes de cair no alvo. 
 
Peguei ! – Desta vez a criança deverá segurar o alvo e tentar capturar todas as tampinhas/bolinhas 
jogadas por alguém.  
 

 MEU CORPO: 
A proposta deste quadro é apresentar as crianças as principais capacidades físicas e o fun-
cionamento de nosso corpo durante a prática de exercícios físicos. Nessa primeira semana 

apresentaremos a Capacidade Física Resistência. 
A Resistência é a capacidade de suportar determinado esforço físico pelo maior tempo possível.  
Atividades: Trace uma linha no chão ou use a linha formada na divisa entre os pisos. Coloque-se ao 
lado dessa linha e salte de um lado para o outro até quando suportar. Varie a mesma atividade da 
diversas maneiras (corrida frente-costas, lateral, cruzada, etc) 
 

DESAFIO DA SEMANA: 
A cada semana será proposto um desafio motor para que as crianças tentem realizar. 
O desafio desta semana será o “Desafio do Contrário”. A criança deverá jogar com outra 

pessoa e, seguindo o ritmo de alguma música, deverão durante a dança apontar com o dedo para 
CIMA, para BAIXA, para a DIREITA ou para a ESQUERDA, tendo que o desafiante olhar para o lado 
contrário. Caso consiga, o jogo continua com a vez do adversário. O desafio segue até que alguém 
erre, olhando para o mesmo lado que o dedo apontou. Faça até quantos pontos desejar.   

 
QUE ESPORTE É ESSE? 
Para finalizar, propomos o quadro “Que esporte é esse¿” onde as crianças deverão pesqui-
sar um esporte pouco conhecido, que será descrito como uma imagem e uma dica. 

 
A imagem segue ao lado e a dica é: o primeiro nome desse esporte 
é “Pelota”. 
Pesquise, conheça e se possível, tente adaptar e praticar esse es-
porte em sua casa! 
 
 
 

  

 

Professora Vivian: Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8k_cSdgPGE4&t=34s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8k_cSdgPGE4&t=34s


 

 

 
 
Material Necessário: bola 

 Brincadeira simples de jogar a bola na parede e pegar de volta, você irá precisar de uma bola 
e um espaço com uma parede. A bola será arremessada na parede e terá uma ordem de ta-
refas que deverão ser executadas (o segredo é aprender a ordem das tarefas). Caso não 
consiga, você terá que começar novamente, até conseguir passar por todas as tarefas sem 
derrubar a bola a última tarefa será por sua conta... 

 
 
Etapas: 
 
1- Ordem 
2- Seu lugar 
3- Sem Rir 
4- Sem falar 
5- Uma mão 
6- Com a outra mão 
7- Com um pé 
8- Com o outro pé 
9- Bate Palma 
10- Bate palma Frente/ trás 
11- Pirueta 
12- Bate a bola 
13- Perdão 
14 – Abraço 
15 – ___________ (esse é por sua conta, invente um...) 
 

 

 

 

 

 

 

Realizem as atividades com dedicação! 

Estamos com saudades! Se cuidem! 

Beijos, Professores do 5º Ano A e B. 

 


