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Bragança Paulista, 20 de maio de 2020. 
 

 

    
 

#fiqueemcasa 
 
 

5° ano A/B - Ensino Fundamental 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 
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. 
Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará!  
Vamos ao trabalho! 
Relembrando o esquema de atividades remotas:  

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e se 
necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizaremos no site do colégio, www.objetivobp.com.br, na aba 

“Orientação Online”, 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; basta clicar no link do vídeo.  

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

e na execução das tarefas da apostila. 

 As atividades em folhinhas, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente 

Conteúdo de aula/dever. 

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

deverão fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preci-

so entender 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. Fiquem à von-
tade para retornar às explicações das video aulas e consultar quando quiser os textos e outras in-
formações do portal. Para facilitar o estudo, elaboramos o seguinte cronograma. 

 
 

Continuem realizando as atividades com dedicação! 
Estamos com saudades! Até a próxima!! Beijos, Professores do 5° ano. 

 
 
 
 
 
 

www.objetivobp.com.br


 

 

 
Programação para a semana de 20 a 26/05:  

 

QUARTA-FEIRA - 20/05 

MATEMÁTICA: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=ASC9q-sw1-E&feature=youtu.be com as orienta-

ções da professora Daniela.  

 Módulo 5 - 2º bimestre - Assistir ao vídeo 1 da Professora  Vanessa. clique aqui -Preencher as páginas 106,107 e 109. 

CIÊNCIAS: Acessar o link: https://youtu.be/G9C33O5J6_o com as orientações da professora Daniela. 

Módulo 2 – 2º bimestre - Assistir ao vídeo 1 da Professora Eliana. Clique aqui 

PORTUGUÊS: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=D2KLr6RkmME com as orientações da professora 

Luciana.  

Módulo 3 - Propaganda, a alma do negócio! - Páginas 7até 12. Assistir ao vídeo “Hora do texto: “O que é publicidade", 

de Alexia Delrieu e Sophie de Menthon” clique aqui e fazer os exercícios 1 ao 6 (páginas 9 até 12). 
 

INTERVALO  

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/cnzgetLh2SI com as orientações da professora Gabriela Leme. 

Programação: Vamos relembrar a aula de Língua Portuguesa da semana passada (do dia 19/5/20), que tratou sobre 

os “Nanocontos” (págs. 220 e 221 da sua apostila do 1º bimestre)? Para relembrar, assista novamente AQUI à aula do 

Portal Objetivo sobre o assunto. 

Nessa semana, você irá produzir um QR Code com um nanoconto, confeccionando um marcador de página com imã. 
Primeiro, lembre-se de seguir as orientações na minha vídeo aula de hoje. Você poderá utilizar o mesmo nanocon-
to que fez na atividade da apostila de Língua Portuguesa (1º bimestre) na página 221, ou criar um novo. Isso você deci-
de! Faça seu nanoconto primeiro numa folha de rascunho (lembre-se de que só poderá haver 140 caracteres, contando 
pontuações e espaços) e depois entre CLIQUE AQUI para fazer o seu QR Code. O restante das orientações você po-
derá rever na minha vídeo aula de hoje. BASE PARA MONTAR O MARCADOR DE PÁGINAS COM QR CODE AQUI 
Para ficar ainda mais inteligente! – JOGOS DE RACIOCÍNIO        JOGOS DE INTELIGÊNCIA  
 

 

QUINTA-FEIRA - 21/05 

PORTUGUÊS: Módulo 3 - Propaganda, a alma do negócio! - Páginas 13 até 17. Assistir ao vídeo “Hora do texto: Anún-

cio” clique aqui e fazer as atividades das páginas 13 até 17. 

HISTÓRIA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=KGC3xk8-LXU com orientações da professora Luciana. 

Módulo 2 – Aspectos culturais e sociais das antigas civilizações - páginas 133 até 136 e 169. Assistir ao vídeo “Aspec-

tos culturais e sociais das antigas civilizações/atividade inicial, Diversidade cultural” clique aqui. Leitura e estudo. Fazer 

lição de casa 1 (página 169). 

MATEMÁTICA: Módulo 5 - Fazer as páginas 110 até 112. - Lição de casa 3. 

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo para melhor fixação/ Big Bang: A origem do Universo. https://youtu.be/GBzUalF1Ir0                          
 

INTERVALO  

INGLÊS: Acesse o link:  Clique aqui  para acessar as orientações da teacher Amanda.   
 Aula 1 - Módulo 1 – It’s always time to make things better! 
Acessar o link: Clique aqui Assistir ao vídeo: Reading “Wanted” com as orientações da Teacher Danielle. 
Realizar as atividades das páginas 2 e 3. 
Em seguida, acessar o link: Clique aqui Assistir ao vídeo: Wanted making connections com as orientações da Teacher 
Danielle. 
Realizar as atividades da página 4.  
Aula 2 - Módulo 1 – It’s always time to make things better! 
Acessar o link: Clique aqui Assistir ao vídeo: Clothes and Seasons com as orientações da Teacher Danielle. 
Realizar as atividades das páginas 5, 6 e 7. 
Atividades Extras: Visitem os links abaixo e pratiquem o vocabulário de “Numbers”, “Clothes”, “Seasons”, “Adjectives” 
e “Animals” com jogos interativos: 

Clique aqui 1   Clique aqui 3   Clique aqui 5 
Clique aqui 2   Clique aqui 4 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ASC9q-sw1-E&feature=youtu.be
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c9f97571-588c-468a-8e78-e54a024af263&instituto=objetivo&referencia=200413_VanessaMartin_Matematica_I_5Ano_AD
https://youtu.be/G9C33O5J6_o
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d360cf2a-b423-4939-8de2-c5309f22c4be&instituto=objetivo&referencia=200321_ElianaFeitoza_Ciencias_I_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=D2KLr6RkmME
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7bbc3e11-880b-47d9-90a3-d7a01b2f5bba&instituto=objetivo&referencia=200401_EvlinGomes_Portugues_I_5Ano_AD
https://youtu.be/cnzgetLh2SI
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4b80ec51-6495-430e-9700-348b719933e3&instituto=objetivo&referencia=200317_EvlinGomes_LinguaPortuguesa_5Ano_AD
https://qr.ioi.tw/pt/
https://drive.google.com/file/d/1oR_ZziHgIjtniVLnididMnL2D2zJijZo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oR_ZziHgIjtniVLnididMnL2D2zJijZo/view?usp=sharing
https://rachacuca.com.br/raciocinio/
https://www.cokitos.pt/tag/jogos-de-inteligencia/
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b6a14930-7ae8-455d-944b-69a4932b4894&instituto=objetivo&referencia=200401_EvlinGomes_Portugues_II_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=KGC3xk8-LXU
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a74667ed-e619-4193-bd48-cf0a02387bb7&instituto=objetivo&referencia=200319_VaniaMoreira_Historia_I_5Ano_AD
https://youtu.be/uzarX73uy4Q
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=eee490c4-27d7-4a15-abd3-199ec0023195&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_I_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fe16e8c4-335f-47ae-a707-051e18f96699&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_II_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1e930190-7ca2-4026-b65b-88a1575109c8&instituto=objetivo&referencia=200330_DaniellePadilha_Ingles_III_5Ano_AD
https://pbskids.org/molly/games/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-10-100
https://pbskids.org/sesame/games/seasons-spinner/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/adjectives
https://www.eslgamesplus.com/clothes-vocabulary-esl-memory-game/


 

 

 
 

SEXTA-FEIRA - 22/05 

MATEMÁTICA: Módulo 5. 

 Fazer as lições 1 e 2. 

CIÊNCIAS: Módulo 2. 

 Assistir ao vídeo 2- A história da astronomia.  Clique aqui 

 Fazer as páginas 18 e 19. 

HISTÓRIA: Módulo 2 – Aspectos culturais e sociais das antigas civilizações - páginas 137 até 140. Assistir vídeo “Egíp-

cios” clique aqui. Fazer exercícios 1 e 2 (páginas 139 e 140) 

PORTUGUÊS: Páginas 87 até 90. Fazer as lições de casa 1 até 3. Orientações para fazer os exercícios clique aqui. 

INTERVALO  
MÚSICA: Acessar o link:  https://youtu.be/u9LCsBB2T30 com as orientações da professora Cris.  

Sinfonia do Adeus – Joseph Haydn 

Experimentação sonora com papel e molho de chaves. Música: Sinfonia Surpresa. 

Apostila de Música: pág. 27. 

Atividade no APP – Pesquisa – Biografia de Franz Joseph Haydn. 

 

SEGUNDA-FEIRA - 25/05 

PORTUGUÊS: Módulo 3 – Propaganda, a alma do negócio! - Páginas 20 até 24. Assistir vídeo “Ampliação dos saberes 

– Análise e reflexão sobre a língua – Ortografia – Acentuação Gráfica” clique aqui e fazer os exercícios 1 ao 6. 

GEOGRAFIA: Módulo 2 – População brasileira e suas características - páginas 193 até 197. Assistir ao vídeo “A popu-

lação brasileira atual I” clique aqui. Fazer atividade da página 194. Leitura e estudo dos textos das páginas 194 até 197. 

MATEMÁTICA: Módulo 5. 

Assistir ao vídeo: Hora da Oficina Clique aqui 

Fazer a página 115. 

INTERVALO  

EDUCAÇÃO: FÍSICA: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=12deEsx1_7w  com as orientações da professora Vivian.  
Objetivos: Dobradura; retomar com as crianças dobras básicas, que são feitas em proposta de dobraduras. A saber, dobrar ao 

meio, horizontalmente e verticalmente dobrar na diagonal, dobrar para frente/para trás, para cima e para baixo. Em seguida pedir 
que façam uma dobradura. 
Atividade: Brincadeira Unha de gato do movimento.   
TUTORIAL https://www.youtube.com/watch?v=fvz49vJHDig 
Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=bfmZlzuFJQc com as orientações do professor Jefferson Caetano. 
Programação: 

Abaixo, você terá acesso à descrição das atividades propostas no vídeo acima:  
 PROPOSTA DA SEMANA: 
TAPOBOL 

A atividade dessa semana é uma adaptação do tênis de mesa ou de campo. 
Com uma bolinha e uma marcação no chão (campo de jogo e “rede”) você deve jogar uma partida de tênis usando apenas as mãos 
para rebater, sempre com “tapas” na bolinha de baixo para cima (sem cortada). Se estiver sozinho, pode jogar rebatendo a bola 
contra a parede tentando o máximo de vezes que conseguir. Lembre que a bolinha só pode dar um “quique” no chão!  
Você pode jogar em espaços pequenos como um cômodo (ajoelhado) ou grandes como o quintal, utilizando-se das linhas do piso ou 
fazendo suas marcações com os materiais que possui em casa.  
* ATENÇÃO: Peça autorização aos seus responsáveis e cuidado com objetos que podem ser quebrados e derrubados. 

 MEU CORPO: 
Nessa semana iremos conhecer um pouco da capacidade física FORÇA, que é a capacidade de vencer uma carga (peso) 

através da ação dos músculos, podendo assim mover um objeto ou seu próprio corpo. 
Para conhecer a força e todas as suas possibilidades, faremos duas atividades: 
1 – Salto Kanguroo: Você deverá estar parado atrás de qualquer linha no chão e, sem tomar impulso, tentar realizar um único salto 

até o ponto mais distante que conseguir. Marque seus resultados e tente outras vezes, percebendo qual parte do corpo está mais 
fazendo força para realizar a tarefa. 
2 – Carrinho de Mão: Peça que alguém te segure pelas pernas, de forma que você apóie suas mãos no chão e assim, como um 

“carrinho de mão” tente caminhar por alguns metros. Veja até onde consegue ir e perceba agora qual parte do corpo realizou ma is 
força para realizar a tarefa. 

 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=db393cb1-c269-4129-8396-aa1ba11a884b&instituto=objetivo&referencia=200321_ElianaFeitoza_Ciencias_II_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=eea1142d-184f-441e-ba5a-0a514f8d56ff&instituto=objetivo&referencia=200319_VaniaMoreira_Historia_II_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=31S8eL408JA
https://youtu.be/u9LCsBB2T30
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=94fdbf2d-0152-4d5d-b8ee-acdac7115741&instituto=objetivo&referencia=200414_EvlinGomes_LinguaPortuguesa_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=49acbf22-b029-4e87-a054-42b17b42abb0&instituto=objetivo&referencia=200319_ClaudiaSantos_Geografia_I_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=26719c8f-1a4c-4d99-a351-544d71147ce0&instituto=objetivo&referencia=200413_VanessaMartin_Matematica_II_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=12deEsx1_7w
https://www.youtube.com/watch?v=fvz49vJHDig
https://www.youtube.com/watch?v=bfmZlzuFJQc


 

 

 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 26/05 

 

PORTUGUÊS: Páginas 91 até 94. Fazer as lições de casa 4, 5 e 6. Orientações para fazer os exercícios clique aqui  

 

GEOGRAFIA: Módulo 2 – População brasileira e suas características - páginas 197 até 201 e 234. Assistir ao vídeo “A 

população brasileira atual II” clique aqui. Leitura e estudo das páginas 197 até 201. Fazer exercícios da página 234 

(Lição de casa 1) 

INTERVALO  

ARTE:  

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=hEmAmVBSYwg com as orientações da professora Adriana.   

Estamos estudando o tema "Museus", para acrescentar ao nosso estudo fazer uma pequena pesquisa sobre 

o significado da palavra Museu e os museus existentes em nossa cidade, Bragança Paulista. 

Registrar a pesquisa na pág. 22 da apostila. 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=JM-1Ot08cT4
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dd63af29-4ab3-409c-be2b-ffd4528ee1f6&instituto=objetivo&referencia=200319_ClaudiaSantos_Geografia_II_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=hEmAmVBSYwg
https://www.youtube.com/watch?v=hEmAmVBSYwg

