
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 16 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 5º ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 19 a 23/04 

 
 

  #fiqueemcasa 
 

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

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

de todos. 

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 acompa-

nhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente na escola!  

 

 

Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, familiares e pes-

soas de convívio diário, mesmo no tempo de afastamento presencial.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 19/04 

 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

 
MATEMÁTICA: Correção Lc11 e 12 

 Revisão caderno. 

 Lc 15 
 

  

 
 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

 
ED. FÍSICA:   
Conhecendo o Mundo das Ginásticas 
Em nossa primeira aula iremos coonhecer um pouco mais sobre as diferentes 
modalidades ginásticas e nos aprofundar na Ginástica Artística Feminina. Sugerimos 
que para as atividades dessa semana reserve um espaço livre e um pouco maior e se 
possível, use apoios macios como um colchão, cama, tatame ou sofá. 
ATENÇÃO: Peça a um adulto para usar estes espaços e materiais e tome todos os 
cuidados com sua própria segurança, o que será amplamente recomendado pelo 
professor em todas as aulas. 
 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

 

PORTUGUÊS: Produção de texto – atividade do Projeto Pedagógico (folha para atividade disponível no 

APP). Entregar a atividade junto com o material no final do bimestre. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

 
GEOGRAFIA:  Unidade 1 – página 92. Clique aqui para assistir o vídeo a partir de 10 minutos e 30 segundos 
até o final. 
Lição de casa: TG – Atividade da página 92 – entregar junto com o material no fim do bimestre (data a combi-
nar). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERÇA-FEIRA – 20/04 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bc372ba1-6cfb-412c-93ee-e31926be2607&instituto=objetivo&referencia=200316_ClaudiaSantos_Geografia_5Ano_AD


 

 

1ª e 2ª aula: (13:00h – 14:30h)  

 

PORTUGUÊS:  Unidade 2 – páginas 216 e 217. Clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 7 minutos e 40 

minutos até o final. Lição de casa: LC 18 páginas 249 e 250. 

 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS:    Página 27 – GAME – Stop. 
 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

 

MATEMÁTICA:  Correção caderno 

 Lc 16 e 17 

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

CIÊNCIAS:   

Assistir ao vídeo da professora Eliana: cuidar para não faltar.  Clique aqui e   Clique aqui 

 Página 51 até 56 

 Lc 4 

 
AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA: 18:30H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3a7eca9a-2ea3-446c-89a7-da0f136ed135&instituto=objetivo&referencia=200310_EvlinGomes_Portugues_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d7033d86-1910-4402-872a-5495d25db0a6&instituto=objetivo&referencia=200413_ElianaFeitoza_Ciencias_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=480d2306-0a5d-460c-a75c-1ea073828905&instituto=objetivo&referencia=200318_ElianaFeitoza_Ciencias_II_5Ano_AD


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 21/04 

 
 

FERIADO 
 

QUINTA-FEIRA – 22/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

 
INGLÊS:    Página 47 – Board Game 
Obs.: Como são jogos, não há vídeos sobre essas atividades. Para desenvolvê-los, é só entrar na nossa 
ADD. 

 

2ª aula: (13:45h – 14:30h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa: hora de calcular.  Clique aqui a partir de 13 min e 
clique aqui 

 Página 152 até 156 

 LC 18 
 

 3ª aula (14:30h – 15:15h) 
EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E SEXUALIDADE: PSICÓLOGA LAURA 
  As pessoas têm características que a tornam única. Dentre elas, destacam-se algumas que a ajudam diari-
amente e outras que atrapalham ou incomodam nos seus relacionamentos ou nas tarefas a serem cumpridas. 
Vamos descobri-las? 

 Atividade 3 – Minhas Qualidades e Dificuldades (Disponível no APP) 

 

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

 

PORTUGUÊS:  Unidade 2 – páginas 218 e 219. Clique aqui para assistir ao vídeo. Correção de exercícios. 

Lição de casa: LC 19 – páginas 251 e 252. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

 

HISTÓRIA: Unidade 1 – página 48. Clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 12 minutos e 20 segundos 

até o final. Correção de exercícios. 

 
  
 

 
 

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATMwMAItMzdlOC1kM2RjLTAwAi0wMAoAEAAG8TYrd7ZGnpszOy65GM5P/sxs/AQMkADAwATMwMAItMzdlOC1kM2RjLTAwAi0wMAoARgAAA%2F2KDH3%2B9m1HqsFrTWdG%2BEIHAIJN66ePlhFIlUY0E6VjXSsAAAIBDAAAAIJN66ePlhFIlUY0E6VjXSsAAAAD4Zf3AAAAARIAEAByqXvDQ8XDTq2iGAkp8uM%2F
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=89494302-f140-41da-acbc-6374c15ccdb3&instituto=objetivo&referencia=200416_VanessaMartin_Matematica_IV_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4ce9e817-322f-4ca1-899d-ec1b0a907a20&instituto=objetivo&referencia=200316_EvlinGomes_Portugues_II_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=684eb254-5fc7-43a1-85cb-2799840d24ae&instituto=objetivo&referencia=200317_VaniaMoreira_Historia_IV_5Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 23/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

HISTÓRIA/GEOGRAFIA: Apresentação do cartaz – atividade do Projeto Pedagógico. Observação: entregar o 

cartaz junto com o material.  

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

ARTE:  Vamos conhecer um pouquinho sobre os desenhos gráficos "padronagens". 
Assistir os vídeos: 

  https://youtu.be/6af-mS3DrYM 

 https://youtu.be/fKoZ5XoaUAE 

 https://youtu.be/fGUFwFYx46s 
Em seguida, fazer um desenho sobre o que você aprendeu sobre esses desenhos africanos.  
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INFORMÁTICA:  Olá, pessoal!!! Hoje será a apresentação da pesquisa que os alunos realizaram durante as 
aulas em equipes sobre assuntos relacionados ao nosso Projeto Pedagógico “Cuidar do nosso planeta é le-
gal, preservar é o nosso compromisso!”, que todos curtiram muito (trabalho em equipes no Zoom, dicas de 
pesquisa e compartilhamento de telas no Zoom)! Também segue uma atividade da plataforma “Hora do Códi-
go”, para retomarmos os estudos sobre programação na Informática, raciocínio lógico, atenção, concentração 
e estratégia!!!  
 

 HORA DO CÓDIGO: REPETIÇÕES COM SCRAT 

 Atividade em grupos durante a aula ao vivo (salas simultâneas – Zoom no ensino 

remoto OU presencialmente na escola – se for o caso do aluno): Apresentação das 

pesquisas - lixo eletrônico, descarte correto, pontos de descarte em nossa cidade, em-

presas de reciclagem em Bragança Paulista) - dia 20/4 (5ºA) e 23/4 (5ºB). 

 Vídeo aula: COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS 

AULAS 

 

OBS.: Os alunos que não frequentam as ADDs de Informática deverão realizar uma pequena pesquisa escrita 

sobre LIXO ELETRÔNICO, assunto estudado no Projeto Pedagógico (com capa, nome, turma, nome da disciplina 

– INFORMÁTICA). Pesquisa poderá ser manuscrita ou digitada. Deverá conter uma ilustração do aluno sobre o 

tema, que se refere ao Projeto Pedagógico do bimestre. Esta pesquisa deverá ser entregue na escola no dia 

26/4/2021, conforme orientações do comunicado enviado. 

__________________________________________________ 
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR  

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA (computador, note-

book, celular, tablet) 

https://youtu.be/6af-mS3DrYM
https://youtu.be/fKoZ5XoaUAE
https://youtu.be/fGUFwFYx46s
https://studio.code.org/s/pre-express-2019/stage/7/puzzle/1
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k


 

 

 Vídeo aula: COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: Unidade 2 páginas 220 e 221. Clique aqui para assistir ao vídeo. Correção de exercícios. 

Lição de casa: LC 20 – páginas 253 e 254.  

https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4b80ec51-6495-430e-9700-348b719933e3&instituto=objetivo&referencia=200317_EvlinGomes_LinguaPortuguesa_5Ano_AD

