
 

 

Inf.: 0715/20 
 
 

Bragança Paulista, 04 de novembro de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 5º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 04/11 a 10/11 

 

#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  

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
file:///C:/Users/whern/Semana%20de%2012%20a%2018-08/Semana%20de%2005%20a%2011-08/Formatados/www.objetivobp.com.br


 

 

 
Planejamento Semanal de 04/11 a 10/11 
 

QUARTA-FEIRA – 04/11 

PORTUGUÊS: Módulo 08 – páginas 63 até 70. 

Assistir ao vídeo: Hora do texto “Grande ou pequeno" – Troca de ideias – Hora do texto “Hora de dormir" – Produção de texto – (assistir 

até 15 min e 55 s) – clique aqui. 

Lições de casa 12, 13 e 14 – páginas 102 até 106. 

MATEMÁTICA: Fazer as páginas 108 e 109. LC 6. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Objetivos: Coordenação motora; agilidade; lateralidade. 

Atividade: Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas aulas.  

Caso contrário, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=uHaM8DXJsEs. 

 

QUINTA-FEIRA – 05/11 

HISTÓRIA: Módulo 04 - Por falar em tempo – páginas 168 até 171. 

Assistir ao vídeo: Diálogo com o texto – Hora de Investigar – Produção de Texto – Desafio Final – (assistir até 14 min e 55 s) – clique 

aqui. 

Lição de casa – página 172 (atividade para o dia 10/11). 

CIÊNCIAS: Sistema Urinário  

Assistir ao vídeo da professora Eliana. Clique aqui 

Páginas 28 até 31 

Lc 3  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa.  clique aqui  

Fazer 110 até 112. 

INGLÊS: Apostila 4 – Let´s everybody celebrate! -  English Corner 

Páginas 33 e 34 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Let’s everybody celebrate! – Part 6 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=640e88d6-b35a-49ec-91ad-

6322db0e2f21&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate!%20%20-%20Part%206  

 Vídeo da Teacher Mariana: https://www.youtube.com/watch?v=grexmo6E3VQ  
  

SEXTA-FEIRA – 06/11 

GEOGRAFIA: Módulo 04 - O processo de modernização do Brasil – páginas 226 até 236. 

Assistir aos vídeos: As cidades brasileiras – Exploração e descoberta – clique aqui – e As cidades brasileiras – Curiosidades – Diálogo 

com o texto – clique aqui.  

MATEMÁTICA: Fazer 113 até 116. LC 7e 8. 

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=Xk97UgClFMs&t=28s com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: Acesse o link acima para ter acesso ao passo a passo das atividades. 

Com base nas atividades que mais fizeram sucesso em nossas ADDs durante o ano iremos retomar 

algumas destas em novos formatos e trabalhando novos assuntos. Vai ser demais! 

1 – JOGO DOS 7 ERROS: Nesse jogo super divertido, além de descobrir os sete erros nossos alunos é 

que deverão construir poses e modificar a cena tentando dificultar a vida de seus colegas. Planeje rou-

pas e acessórios e venha se divertir em nossa ADD. Se não for participar da aula, experimente brincar 

em família!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d6d3c983-3f95-45c2-a69f-c45669fd33de&instituto=objetivo&referencia=Hora%20do%20texto%20%20%E2%80%9CGrande%20ou%20pequeno%E2%80%9D%20-%20Troca%20de%20ideias%20-%20Hora%20do%20texto%20%E2%80%9CHora%20de%20dormir%E2%80%9D%20-%20Produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20texto
https://www.youtube.com/watch?v=uHaM8DXJsEs
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3359293a-ae2c-499e-a71f-5a758477a1e4&instituto=objetivo&referencia=200818_EvlinGomes_Historia_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3359293a-ae2c-499e-a71f-5a758477a1e4&instituto=objetivo&referencia=200818_EvlinGomes_Historia_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a43fb999-fef6-457f-b272-9592d1967e33&instituto=objetivo&referencia=Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta%20%E2%80%93%20Hora%20do%20texto%20%E2%80%93%20Sistema%20urin%C3%A1rio%20%E2%80%93%20Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto%20/Situa%C3%A7%C3%A3o-problema%20%E2%80%93%20Hora%20da%20oficina
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=95df4141-5d8b-4c30-9354-558b8c38c573&instituto=objetivo&referencia=Suas%20experi%C3%AAncias%20/%20Laborat%C3%B3rio%20-%20parte%201
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=640e88d6-b35a-49ec-91ad-6322db0e2f21&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate!%20%20-%20Part%206
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=640e88d6-b35a-49ec-91ad-6322db0e2f21&instituto=objetivo&referencia=Let%E2%80%99s%20everybody%20celebrate!%20%20-%20Part%206
https://www.youtube.com/watch?v=grexmo6E3VQ
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b4f6a5c2-59f1-4310-bf17-9cac5c3cb9b0&instituto=objetivo&referencia=A%20moderniza%C3%A7%C3%A3o%20dos%20transportes%20%E2%80%93%20Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0c22a195-ac0a-4ed3-bfb6-85d0cbd61000&instituto=objetivo&referencia=As%20cidades%20brasileiras%20%E2%80%93%20Curiosidades%20-%20Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto
https://www.youtube.com/watch?v=Xk97UgClFMs&t=28s


 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 09/11 

PORTUGUÊS: Módulo 8 – páginas 71 e 72. Produção de texto. 

Assistir ao vídeo: Hora do texto “Grande ou pequeno" – Troca de ideias – Hora do texto “Hora de dormir" – Produção de texto – (a partir 

de 15 min e 55 s) – clique aqui.  

Lições de casa 15, 16 e 17 – páginas 107 até 111.  

MATEMÁTICA: assistir ao vídeo da professora Vanessa.  clique aqui 

Fazer 117 até 120 

ARTE: Apostila página 17 - Monumentos  

Ler e observar as imagens da página 17  

Na página 18 vamos fazer a proposta utilizando a papel alumínio (de culinária)  

Vocês deverão criar uma escultura para representar um monumento para a nossa cidade assistam o vídeo sobre alguns importantes 

monumentos do mundo.  

Deixei um vídeo sobre essa atividade https://youtu.be/C15c1MZCg08 

Assistam também ao vídeo sobre os principais monumentos do mundo https://youtu.be/zLQRGtPI1mk 

INFORMÁTICA: Caso você precise faltar na minha ADD desta semana ou ainda tenha ficado com alguma dúvida, acesse o link 

https://youtu.be/mWn7W24DPd8 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, vamos conhecer novo desafio de raciocínio lógico, além de estudarmos mais sobre 

as “fake news”! E ainda te desafio a acertar tudo no Quizizz sobre Informática Básica! Vamos nessa!!! 

 RACIOCÍNIO LÓGICO – BLINK II 

 FAKE NEWS: O QUE É E COMO RECONHECER? 

 QUIZIZZ – DESAFIO SOBRE INFORMÁTICA BÁSICA  
CONTEÚDO EXTRA: Utilizando um leitor de QR Code, acesse o conteúdo do QR CODE PRETO e reflita um 

pouquinho sobre seu uso consciente das tecnologias. Já o  QR Code de cor verde é para os papais, as mamães e outros adul-
tos que cuidam de você, um vídeo legal sobre “Criança e Tecnologia”. Aproveite para acessar vários conteúdos legais nas 

atividades das suas apostilas do Objetivo! 
 

NÃO É NECESSÁRIO IMPRIMIR ESTA FOLHA. BASTA APONTAR O CELULAR PARA O CÓDIGO NA TELA DO PRÓPRIO COM-
PUTADOR, TABLET OU OUTRO SMATPHONE. 

Para os alunos:                        Para adultos que cuidam de você:  
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 – 10/11 

HISTÓRIA/ GEOGRAFIA: Módulo 04 - Por falar em tempo – Correção da atividade da página 172 (pesquisa). 

Correção das atividades das páginas 168 até 172. Correção das atividades de geografia. 

PORTUGUÊS: Correção de atividades. 

MATEMÁTICA: Fazer 121 até 125 

Correção das LCs 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/nN3trarkhVk   

Apostila de Música – Páginas 40 a 43 

Antonio Carlos Gomes: a fama do maestro cabeludo 

As modas ao longo do tempo: 1920 – Al Jolson; 1930 e 1940 – Alton Glenn Miller; 1950 – Elvis Aaron Presley e Jerry Lee Lewis. 

OBS: Deixe sempre sua flauta à disposição, eventualmente teremos treinos no final da aula. 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d6d3c983-3f95-45c2-a69f-c45669fd33de&instituto=objetivo&referencia=Hora%20do%20texto%20%20%E2%80%9CGrande%20ou%20pequeno%E2%80%9D%20-%20Troca%20de%20ideias%20-%20Hora%20do%20texto%20%E2%80%9CHora%20de%20dormir%E2%80%9D%20-%20Produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20texto
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=56ab9ca9-96e3-4982-b259-1fe4aa4d2934&instituto=objetivo&referencia=Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta%20parte%202
https://youtu.be/C15c1MZCg08
https://youtu.be/zLQRGtPI1mk
https://youtu.be/mWn7W24DPd8
https://www.cokitos.pt/jogo-de-raciocinio-logico-blinky-ii/play/
https://www.youtube.com/watch?v=xRWcW0RtYjY&feature=emb_rel_end
https://quizizz.com/join/quiz/5b7ff388c095bf00194821a1/start
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/nN3trarkhVk

