
 

 

Inf.: 0604/20 
 
 

Bragança Paulista, 30 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 5º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 30/09 a 06/10 

 

#fiqueemcasa 
  

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. 

Lembrando que a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), acontece sempre ao vivo, no horário 

das 13:00h às 16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Ati-

vidade Digital Dirigida é 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  
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Planejamento Semanal de 30/09 a 06/10 
 

QUARTA-FEIRA – 30/09 

PORTUGUÊS: Módulo 07 - Mãe África – páginas 5 até 12. 

Lição de casa: páginas 11 e 12 

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa: Suas experiências, a partir de 12min   clique aqui 

Fazer as páginas 71 até 74. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Acesse o link  https://www.youtube.com/watch?v=UN5B7E-iH2k com as orientações da 

professora Vivian.  

Objetivos: Coordenação Motora, Ritmo, Lateralidade, Agilidade e Flexibilidade. 

Material: cadeira, banco ou “puff”. 

Atividade: Exercícios Físicos e Coordenativos utilizando cadeira.  

Link do vídeo com os exercícios: https://www.youtube.com/watch?v=_lxwXEFL_WI 

 
 

QUINTA-FEIRA – 01/10 

GEOGRAFIA: Módulo 04 - O processo de modernização do Brasil – páginas 191 até 198. 

Assistir ao vídeo: A história da indústria brasileira – Exploração e descoberta – clique aqui      
Lição de casa: páginas 199 e 200. 

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa: situação problema. Clique aqui este vídeo servirá para os dias 2 e 5/10 tam-

bém. 

Fazer as páginas 75 e 76. 

LC1. 

CIÊNCIAS: Laboratório página 12 e 13.                                                     

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=NPcO8P-ejKE  com as orientações da teacher Mariana. 

Apostila 4 – Unit 1 -  Let´s everybody say thanks! 

Páginas: 2 a 5 – Leitura e Interpretação – The First Thanksgiving 

Homework (dever de casa): Páginas 6 e 7 

Para te ajudar com o homework, você pode asistir ao seguinte vídeo do portal: 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Let’s everybody say thanks! – Part 3 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bb3b8526-8644-48dd-bb69-

f246e7b6a326&instituto=objetivo&referencia=200826_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD  

Vídeos do portal:  

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Let’s everybody say thanks – Part 1 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=60712aa8-834f-446b-b4d8-

514b3ad719a0&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20say%20thanks%20%E2%80%93%20Part%201  

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Let’s everybody say thanks – Part 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c223a973-710f-4389-a5aa-

692427b7ff28&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20say%20thanks%20%20%E2%80%93%20Part%202  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f73bfebc-d6af-4b3e-8ff5-72682f33d0c2&instituto=objetivo&referencia=Suas%20experi%C3%AAncias/%20laborat%C3%B3rio%20parte%201
https://www.youtube.com/watch?v=UN5B7E-iH2k
https://www.youtube.com/watch?v=_lxwXEFL_WI
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5b976d01-3fd4-4f81-b3ce-1543baee027a&instituto=objetivo&referencia=A%20hist%C3%B3ria%20da%20ind%C3%BAstria%20brasileira%20%E2%80%93%20Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5b976d01-3fd4-4f81-b3ce-1543baee027a&instituto=objetivo&referencia=A%20hist%C3%B3ria%20da%20ind%C3%BAstria%20brasileira%20%E2%80%93%20Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=16655573-7ce4-48f8-89f2-37c61473603b&instituto=objetivo&referencia=Laborat%C3%B3rio/%20Jogo%20/%20Situa%C3%A7%C3%A3o%20-%20problema
https://www.youtube.com/watch?v=NPcO8P-ejKE
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bb3b8526-8644-48dd-bb69-f246e7b6a326&instituto=objetivo&referencia=200826_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bb3b8526-8644-48dd-bb69-f246e7b6a326&instituto=objetivo&referencia=200826_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=60712aa8-834f-446b-b4d8-514b3ad719a0&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20say%20thanks%20%E2%80%93%20Part%201
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=60712aa8-834f-446b-b4d8-514b3ad719a0&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20say%20thanks%20%E2%80%93%20Part%201
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c223a973-710f-4389-a5aa-692427b7ff28&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20say%20thanks%20%20%E2%80%93%20Part%202
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c223a973-710f-4389-a5aa-692427b7ff28&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20say%20thanks%20%20%E2%80%93%20Part%202


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 02/10 

PORTUGUÊS: Módulo 07 - Mãe África – páginas 13 até 20. 

Lição de casa 1 – página 80 e lição de casa 2 – páginas 82 e 83. 

MATEMÁTICA: Fazer as páginas 77 e 78. JOGO. 

LC2. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON): Se você participa das ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, 

bastando participar e aprender muito com o professor e os amigos. Caso contrário, acesse o link 

https://www.youtube.com/watch?v=eltT-Nug7bU com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: ATIVIDADES DO TOP 3:  

1 – CONSTRUINDO UMA CABANA 

2 – ATIVIDADES NA PAREDE 

3 – SUBIDA DOS 100 DEGRAUS  

DESAFIO DA SEMANA: Movimentos no quadrado  

Até a próxima semana!      
 

SEGUNDA-FEIRA – 05/10 

HISTÓRIA: Módulo 04 - Por falar em tempo - páginas 139 até 143. 

Assistir ao vídeo: Ampliação dos saberes – Fontes Históricas – clique aqui  

MATEMÁTICA: Fazer as páginas 79 até 81. 

ARTE: Acessar o link https://youtu.be/n-q7tCfa5CA com as orientações da professora Adriana. 

Vamos conhecer o artista Rubem Valentim  
Assistir o vídeo: https://youtu.be/3DrifdxPqJo 
INFORMÁTICA: Caso você precise faltar na minha ADD desta semana ou ainda tenha ficado com alguma dúvida, acesse o link 

https://youtu.be/wrW58wxF3bg com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não há 
necessidade de assistir ao este vídeo com as orientações, apenas acesse as atividades abaixo. 
Programação: Nessa semana, através de games na Informática, vamos reforçar a Matemática e a nossa leitura com diversas bibliote-

cas virtuais! E também conheceremos novos desafios de programação! Vamos lá!!! 

 FRAÇÕES (1 OU 2 JOGADORES) 

 HORA DO CÓDIGO – COMPUTE IT 

 ALL CODE – RUN MARCO 

 LIVROS ON-LINE GRATUITOS 

_________________________________________ 
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) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR 

 

TERÇA-FEIRA – 06/10 

GEOGRAFIA: Módulo 04 - O processo de modernização do Brasil – páginas 201 até 204. 

Assistir ao vídeo: Tem Geografia na literatura – Ampliação dos saberes – clique aqui  

Correção das atividades das páginas 199 e 200 – assistir ao vídeo: A história da indústria brasileira – Diálogo com o texto – clique aqui  

Lição de casa 1 – página 245. 

CIÊNCIAS: Páginas 14 até 16 

MATEMÁTICA: Correção das LC 1 e 2.  

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/Vy3TtD9DMbw com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música – Páginas 25 a 29 

Música portuguesa. 

O cravo brigou com a rosa. 

Instrumentos de origem portuguesa. 

A dança do carimbo.  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eltT-Nug7bU
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a420882d-7305-4381-95d6-935ad0c021a5&instituto=objetivo&referencia=200817_EvlinGomes_Historia_II_5Ano_AD
https://youtu.be/n-q7tCfa5CA
https://youtu.be/3DrifdxPqJo
https://youtu.be/wrW58wxF3bg
https://www.cokitos.pt/operacoes-com-fracoes-1-2-jogadores/play/
http://compute-it.toxicode.fr/?hour-of-code
https://runmarco.allcancode.com/
https://lunetas.com.br/livros-gratuitos/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8d7a6483-78c2-4dbe-a40b-733250b136c1&instituto=objetivo&referencia=Tem%20Geografia%20na%20literatura%20%E2%80%93%20Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20saberes
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b30324d5-8d05-491c-8f97-7f49652d3039&instituto=objetivo&referencia=A%20hist%C3%B3ria%20da%20ind%C3%BAstria%20brasileira%20%E2%80%93%20Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto
https://youtu.be/Vy3TtD9DMbw

