
 

 

Inf.: 0425/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 05 de Agosto de 2020. 
 

  

 #fiqueemcasa 
 

5° ano A e B – Ensino Fundamental 

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. 

Iniciamos nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), sempre ao vivo, no horário das 13:00h às 
16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Atividade Digital 
Dirigida será 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
www.objetivobp.com.br


 

 

 
 
Planejamento Semanal de 05/08 a 11/08 
  
 

QUARTA-FEIRA – 05/08 

PORTUGUÊS: Acessar link https://www.youtube.com/watch?v=MdO3z3BkwNc com orientações da professora Luciana. 

Módulo 05 - Mitologia Grega: deuses, heróis e suas histórias – páginas 09 até 15. 

Assistir ao vídeo: Hora do texto – Uma aventura puxa a outra - clique aqui 

Fazer atividades das páginas 11 até 15 e Lição de Casa 1 – páginas 92 e 93. 

MATEMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/hxxrbeiTi00 com as orientações da professora Daniela.   

Assistir ao vídeo da professora Vanessa: Ampliação dos saberes. Assistir a partir de 5min e 27s.  

Fazer as páginas 19 e 20. 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=uspmiitbLUE com as orientações da professora Vivian. 

Objetivos: Noção e controle de mira, direção, força e distância. 

Material: Tampinhas plásticas; caixa de ovos e copo plástico. 

Atividades: Acerte o alvo.   
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 06/08 

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=2wHzkc6IH8Q com as orientações da teacher Mariana. 

Apostila 3 – Unit 1 – Happy are those who have positive attitudes! 

Páginas: 6 a 10 – Reading; Question tag; Short Answers 

Vídeo do portal: Happy are those who have positive attitudes! – Part 2 (Reading and Listening) 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3044b38c-ce23-4db1-bc64-

23ab12d29c37&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_I_5Aano_AD 

HISTÓRIA: Acessar link https://www.youtube.com/watch?v=Y4aeOCa2tYQ com orientações da professora Luciana. 

Módulo 03 - Registros da História – páginas 148 até 150 

Assistir ao vídeo: Diálogo com o texto – clique aqui 

Fazer atividades das páginas 148 até 150 e Lição de Casa 1 – página 184.  

CIÊNCIAS: Acessar o link https://youtu.be/EVg1oR0t4l0 com orientações da professora Daniela.  

Assistir ao vídeo da professora Eliana: os diferentes tipos de tecidos clique aqui 

Fazer as páginas 162 e 163. 

MATEMÁTICA: LC 1 
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SEXTA-FEIRA – 07/08 

GEOGRAFIA: Módulo 03 - Paisagens brasileiras – páginas 206 até 214. 

Assistir ao vídeo: Diálogo com o texto – Ampliação dos saberes – Tem Geografia na notícia – clique aqui. 

Fazer as atividades das páginas 210 até 214 e Lição de Casa 1 – página 258. 

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa: Hora de calcular.  clique aqui 

Fazer a página 21.  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Se você participa das ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, bastando participar normalmente e 

aprender muito com o professor e seus amigos. Caso contrário, acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=1E4Si0t7pA0 com as 

orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: PROPOSTA DA SEMANA: EU AMO ESPORTES! – PARTE 3 

Dando continuidade a nosso projeto, é hora de conhecer os benefícios e valo-

res do esporte.  

Diversas pesquisas apontam os benefícios que a prática esportiva pode nos 

trazer: saúde, bom humor, melhora na concentração, espírito de equipe, res-

peito, confiança, entre outros. Mas muito além das pesquisas, ao participar 

deste tipo de atividade podemos sentir NA PELE o quanto praticar atividades físicas, jogos, 

brincadeiras e esportes pode nos fazer bem.  

SAÚDE: Assim como uma máquina, nosso corpo precisa estar trabalhando (em movimento) 

para poder funcionar bem ou então “enferruja”. Fazer exercícios faz bem ao coração, pulmão, 

ossos, cérebro, músculos e evita o ganho de peso, que pode nos trazer muitas doenças, além de nos deixar em boas condições de 

enfrentar desafios de nosso dia a dia.  

VALORES DO ESPORTE: Durante a sua prática, o indivíduo é exposto a uma variedade de desafios a enfrentar, desenvolvendo para 

isso valores como: Esforço, Superação, Cooperação, saber lidar com vitórias e derrotas, entre muitas outras.  

A partir destas informações sua tarefa será responder às seguintes perguntas: 

1) Quais sentimentos você já sentiu ao praticar esportes, participar de um jogo ou brincadeira? 

2) Todos eles foram bons? 

Lembrando que sentimentos bons e ruins fazem parte dessa prática e, mesmo os ruins, são muito importantes e capazes de nos ensi-

nar e fazer melhorar. Converse sobre isso com algum adulto de sua casa.  

Na próxima semana teremos muitos mais para aprender e brincar. Até lá! 

 

SEGUNDA-FEIRA – 10/08 

PORTUGUÊS: Módulo 05 - Mitologia Grega: deuses, heróis e suas histórias – páginas 16 até 19. 

Assistir ao vídeo: Bem-vindo à Grécia – clique aqui. 

Fazer atividades das páginas 16 até 19 e Lição de Casa 2 – páginas 94 e 95. 

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Eliana: Ampliação dos saberes. Clique aqui. até 7min. 

Fazer as páginas 164 e 165. 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/DjV5VLpG15E com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos treinar a digitação no teclado com uma super corrida? E depois treinar a digitação de palavras 

com um ditado diferente? Por último, vamos programar!!! 

 DESERT TYPING RACING 

 FÓRMULA DITADO 

 PROGRAMAÇÃO SIMPLES 

_______________________________________ 

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) 

 

ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/AvVua2oKB9A com as orientações da professora Adriana. 

Vamos conhecer o quadro do Van Gogh: "O quarto em Arles" 

Em seguida vamos construir o quarto usando a técnica de estrutura 3D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=56a5f8d3-a534-4779-9b0f-3771886e2b15&instituto=objetivo&referencia=200522_ClaudiaSantos_Geografia_II_5Ano_AD
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https://www.cokitos.pt/programacao-para-criancas/play/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/AvVua2oKB9A


 

 

 
 
 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 11/08 

MATEMÁTICA: Página 22 e LC 2. 

HISTÓRIA: Módulo 03 - Registros da História – páginas 151 até 155. 

Assistir ao vídeo: Ampliação dos Saberes – Alfabeto – clique aqui.  

Fazer as atividades das páginas 153 até 155. 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/Lt0nJYeRu6k  

Apostila de música – páginas: 5, 6 e 7. 

A música folclórica brasileira 

A influência da música folclórica em vários gêneros musicais 

Atividade da apostila – página 6. 
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