
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 10 de setembro de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 5º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 13 a 17/09 

 

 
            
 

 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial. 

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso de to-

dos. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1  

Senha: 40346666 para todas as aulas e em caso de impossibilidade da participação deverão 

ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma refe-

rente ao aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua 

opção foi por aulas remotas. 

 

             Atenciosamente, 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
http://www.objetivo.br/


 

 

 
 

 
 

SEGUNDA-FEIRA – 13/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

GEOGRAFIA: Página 90 – Maquete do Brasil - Físico. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

PORTUGUÊS: Apresentação do seminário. 

Atividade do Projeto Pedagógico. 

Lição de casa: LC 13 – páginas 239 e 240. 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: A descoberta da unidade padrão para medir superfícies. Assistir ao vídeo da profes-

sora Vanessa. clique aqui a partir de 10 min 

Páginas 78 até 81. 

Caderno: revisão 

Lc. 13 páginas 136 e 137. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=672c80c6-c45f-4290-b6e4-4dce9aad7357&instituto=objetivo&referencia=200702_VanessaMartin_Matematica_II_5Ano_AD


 

 

 
 
 

TERÇA-FEIRA – 14/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  
MATEMÁTICA: Revisão. 
 
2ª aula: (13:45h - 14:30h)  
CIÊNCIAS: Hábitos saudáveis, rótulos e os alimentos industrializados. Assistir ao vídeo da professora Eliana.  
Clique aqui a partir de 11 min e  clique aqui. Páginas 200 até 203. Páginas 204 até 206. 
  
3ª aula: (14:30h – 15:15h)  
INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, teremos atividades especiais sobre o nosso projeto pedagógico “O boni-
to desta vida é ter história para contar – A princesa e o sapo”. Mãos à obra! As equipes devem se reunir e 
continuar o trabalho do projeto! �� 
 

 SUGESTÕES DE APLICATIVOS PARA CRIAR “DIGITAL STORYTELLINGS” (es-
colher as opções gratuitas para testarem em casa ou nos tablets da escola 
com a versão para Android). 

 REUNIÃO DAS EQUIPES: concluindo as storytellings (se necessário, mandar 
arquivos no e-mail de um dos alunos do grupo antes do fim da aula) 

ATENÇÃO - Apresentação das Digital Storytellings: 
 5º ano A: DIA 28/9/2021 
 5º ano B: DIA 01/10/2021 

 ENVIAR ARQUIVO OU LINK FINALIZADO NO E-MAIL DA PROFESSORA GABRIELA  
(profgabi@gmail.com) 

 Os links das digital storytellings das duas turmas serão compartilhados na programação de In-
formática da 1ª semana de outubro (Objetivo Bragança – Orientação On-line) e publicados no 
Facebook do Colégio. � 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  
INGLÊS: Correção das páginas 32 e 33 
Professora: Danielle Ramos Costa Padilha. Aula: Let’s Practice (Review 1) 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=03b2c82f-bc82-403f-b89d-
fbc64ed69d7e&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_V_5Aano_AD 
 
5ª aula: (16:30h - 17:15h)  
EDUCAÇÃO FÍSICA: GRANDES JOGOS I 
Aos poucos, as atividades coletivas vão sendo retomadas ao dia a dia das 
aulas de Educação Física, ainda com as devidas adaptações. Os GRAN-
DES JOGOS são atividades que geralmente envolvem espaços mais am-
plos, grande movimentação dos participantes, regras mais complexas e o 
uso de diferentes estratégias para a vitória. Muitos são os grandes jogos 
conhecidos e amados por crianças e até mesmo adultos e para essa se-
mana o grande jogo que faremos será o PIQUE-BANDEIRA e, especifi-
camente para hoje, o PIQUE-INVASÃO! Para os alunos que estão em casa, a tarefa dessa semana será 
construir seu próprio grande jogo, adaptando um jogo já existente ou ainda criando um totalmente novo e en-
viar um vídeo explicando o jogo em uma folha de papel para os números do Colégio (WhatsApp): 4034-6660 
ou 4034-6661 até sexta-feira, 17/09/2021. 

 
AVALIAÇÃO DE INGLÊS ÀS 18:30H 

 
 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=29e29dd0-41c4-4d81-8eaa-22d7f0eebca3&instituto=objetivo&referencia=200622_ElianaFeitoza_Ciencias_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=36a88d9d-775e-4032-8dde-459bb6447ff6&instituto=objetivo&referencia=200622_ElianaFeitoza_Ciencias_V_5Ano_AD
https://appseducacao.rbe.mec.pt/category/storytelling/
mailto:profgabi@gmail.com
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=03b2c82f-bc82-403f-b89d-fbc64ed69d7e&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_V_5Aano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=03b2c82f-bc82-403f-b89d-fbc64ed69d7e&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_V_5Aano_AD


 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA –  15/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

CIÊNCIAS: Páginas: 207 até 210. Revisão Av2. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: Lc 14 páginas 138 e 139. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MÚSICA: Projeto pedagógico: “O bonito desta vida, é ter história pra contar!” 

              Música: Brincar de viver – Maria Bethânia 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: Páginas 201 até 203 – clique aqui para assistir o vídeo. 

Páginas 204 até 205 – clique aqui para assistir o vídeo. 

Páginas 206 até 209 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

Lição de casa: LC 14 – páginas 241 e 242. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cf2788ec-2844-4d05-a015-95bc2ae6dffc&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_XXIV_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2dc7d18d-9ecb-4c02-8456-5cdcca64a740&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_XXV_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=21a1266b-1a31-4a68-a4f1-0d94e824ac8f&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_XXVI_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM


 

 

 
 
 
 
 
 

QUINTA-FEIRA –  16/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

PORTUGUÊS: Páginas 209 até 211 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

Lição de casa: LC 15 – páginas 243 e 244. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

GEOGRAFIA: Páginas 114 até 116 – clique aqui para assistir ao vídeo até 11 minutos e 40 segundos. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Páginas 34 a 36 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha. Aula: Let’s Practice (Review 1) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=03b2c82f-bc82-403f-b89d-

fbc64ed69d7e&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_V_5Aano_AD 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: Let’s practice (Review 2) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ef9a06dd-1d13-419a-899e-

71249668a09f&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_VI_5Ano_AD  

Homework: Página 28 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa.   clique aqui 

Correção Lc 10 

Lc 11- páginas 130 e 132. 

Páginas 82 e 83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=577d02c6-38c9-4d84-9ac0-8e239ddbde17&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_XXVII_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOO
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=58267e4d-bda1-4183-b097-3b98ab45c84b&instituto=objetivo&referencia=200526_ClaudiaSantos_Geografia_V_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=03b2c82f-bc82-403f-b89d-fbc64ed69d7e&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_V_5Aano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=03b2c82f-bc82-403f-b89d-fbc64ed69d7e&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_V_5Aano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ef9a06dd-1d13-419a-899e-71249668a09f&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_VI_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ef9a06dd-1d13-419a-899e-71249668a09f&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_VI_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=be8c8e1e-559f-4bda-8647-fba66b744aa8&instituto=objetivo&referencia=200702_VanessaMartin_Matematica_III_5Ano_AD


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA –  17/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: GRANDES JOGOS II 

Dando continuidade as atividades da primeira aula, hoje faremos o PIQUE-

BANDEIRA TRADICIONAL, adaptando algumas ações de acordo com a idade 

do grupo. 

Para os alunos que estão em casa, não se esqueçam de terminar e encaminhar 

SEU JOGO em vídeo para os números do Colégio (WhatsApp): 4034-6660 ou 4034-6661 até sexta-

feira, 17/09/2021. 

Esperamos por seu jogo! 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

HISTÓRIA: Páginas 40 até 43 – clique aqui para assistir ao vídeo até 14 minutos e 10 segundos. 

Lição de casa: LC 3 – páginas 49 e 50. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

PORTUGUÊS: Páginas 212 até 214 – clique aqui para assistir ao vídeo até 13 minutos e 20 segun-

dos. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

ARTE: Projeto pedagógico: Confecção do artesanato com tábua de carne, pintura com stencil. 

  

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=026df569-8bf0-4005-b572-cc04118193d9&instituto=objetivo&referencia=200601_EvlinGomes_Historia_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b356aa19-4509-4428-8ed8-9095844261aa&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_XXVIII_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM

