
 

 

 
 

 
 

 
Bragança Paulista, 27 de agosto de 2021. 

 
Srs. Pais e alunos do 5º Ano A do Ensino Fundamental 

  Planejamento Semanal de 30/08 a 03/09 
 

 
            
 

 

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 referente ao alu-

no, 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 - 30/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

GEOGRAFIA: Páginas 100 até 103 -  clique aqui para assistir ao vídeo.  

Páginas 104 até 110 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

Lição de casa: Páginas 102 e 103. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

PORTUGUÊS: Páginas 173 até 176 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

Atividade do projeto pedagógico – Trabalhando com gêneros textuais. 

Lição de casa: LC 10 – páginas 234 e 235. 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

 MATEMÁTICA: Páginas 50 até 54. Correção Lc 6 e 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f71795b4-ccaf-4d43-a17f-79729c0ce85a&instituto=objetivo&referencia=200526_ClaudiaSantos_Geografia_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5bb0b986-f045-476d-9cf9-464b31a4a98f&instituto=objetivo&referencia=200526_ClaudiaSantos_Geografia_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=41186631-bc70-4229-8b6c-d25062a9c574&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_XVI_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM


 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 31/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa. Comparar, empregar padrões de medição   clique 

aqui até 7 min. Páginas 57 até 60. Lc 8 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

CIÊNCIAS: Os alimentos nutrem o nosso corpo.  Assistir ao vídeo da professora Eliana. Clique aqui 

Páginas 191 até 194. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  
INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, continuaremos com as atividades especiais sobre o nosso projeto pe-
dagógico “O bonito desta vida é ter história para contar – A princesa e o sapo”. Antes, vamos separar as 
equipes e prestar atenção ao material de hoje. Depois, mãos à obra! As equipes devem se reunir e 
continuar o trabalho do projeto! �� 
 

 SCRATCH JR – lógica de programação (sugestão para elaborar a sua digital 
storytelling – para vocês conhecerem) 

 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. Mas só deve ser deixado no tablet o aplicativo que será 
usado. Os demais deverão ser desinstalados). 

 REUNIÃO DAS EQUIPES (se necessário, mandar arquivos no e-mail de um dos alunos do grupo 
antes do fim da aula OU para o e-mail da professora – profgabi@gmail.com). 

  Continuação – Folclore – 5º ano A - 3ª página 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  
INGLÊS: Páginas: 18 a 21– Reading and comprehension; Vocabulary: Indoor Activities and Outdoor Activi-
ties. Vídeo do portal: Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 
Aula: Happy are those who have good sense – Part 2 (Making Connections) 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=165382a6-fbbc-47a5-9ce6-
46474840cd15&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_III_5Aano_AD  
 
5ª aula: (16:30h - 17:15h)  
ED. FÍSICA: JOGOS PARALÍMPICOS – SEMANA 01 
Durante as próximas duas semanas iremos trabalhar sobre um conteúdo muito especial para 
todos nós, OS JOGOS PARALÍMPICOS DE TOKIO, que teve início na última semana. 
Teremos a oportunidade de conhecer não só o evento e as modalidades esportivas em 
disputa como  também praticar algumas dessas modalidades e principalmente, reconhecer 
os esforços e a superação de quem possui alguma deficiência física ou intelectual em 
realizar suas atividades diárias e ainda assim ser capaz de realizar de forma tão incrível seu 
esporte! Assista ao vídeo abaixo e fique ligado em todas as modalidades que fazem parte dos Jogos 
Paralímpicos e não deixe de acompanhar a nossa aula ao vivo. Você vai adorar!!! 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=3Eq2aDJ4CNw 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=df24e485-68b2-4446-a618-23d9af51c95a&instituto=objetivo&referencia=200702_VanessaMartin_Matematica_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=df24e485-68b2-4446-a618-23d9af51c95a&instituto=objetivo&referencia=200702_VanessaMartin_Matematica_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a32aaf3e-f27b-46aa-ab67-1826d0d336f4&instituto=objetivo&referencia=200622_ElianaFeitoza_Ciencias_III_5Ano_AD
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://appseducacao.rbe.mec.pt/category/storytelling/
mailto:profgabi@gmail.com
https://524a6d89-18c0-4529-a552-be3477e4836f.filesusr.com/ugd/9592e1_57b39f8f74cd40a8bb9273bd30b48caf.pdf
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=165382a6-fbbc-47a5-9ce6-46474840cd15&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_III_5Aano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=165382a6-fbbc-47a5-9ce6-46474840cd15&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_III_5Aano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=3Eq2aDJ4CNw


 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 01/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

CIÊNCIAS: Páginas 195 e 196. Correção Lc 4 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa, clique aqui a partir de 7 min 

Páginas 61 até 66. 

 

 3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

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

Atividade com a música: Brincar de viver – Maria Bethânia 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: Páginas 177 até 179 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

Páginas 180 e 181. 

Lição de casa: LC 11 – página 236. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=df24e485-68b2-4446-a618-23d9af51c95a&instituto=objetivo&referencia=200702_VanessaMartin_Matematica_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a2436919-2edd-4dcf-aebb-6f6febe03c76&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_XVII_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 02/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

PORTUGUÊS: Páginas 182 até 184 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

GEOGRAFIA: Páginas 110 até 113 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

Lição de casa: Concluir a página 113 e LC 4 – páginas 123 e 124. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Páginas: 22 a 24– Simple Present - Verbs 

Vídeo do portal: Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Happy are those who have good sense – Part 3  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1e1cda4f-aa3a-4432-81b8-

f0679ffe0339&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_IV_5Ano_AD 

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

MATEMÁTICA (2 AULAS) 

Páginas 67 até 72. Lc 9. Revisão caderno. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=136d9cd2-c16f-43e9-b65b-d327e7b3e814&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_XIX_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7f129a95-7177-487c-b80c-ef3d10f94147&instituto=objetivo&referencia=200526_ClaudiaSantos_Geografia_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1e1cda4f-aa3a-4432-81b8-f0679ffe0339&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1e1cda4f-aa3a-4432-81b8-f0679ffe0339&instituto=objetivo&referencia=200527_MagaliOliveira_Ingles_IV_5Ano_AD


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 03/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: CONTINUAÇÃO 

Dando continuidade as dinâmicas que realizamos na aula anterior, hoje praticare-

mos a modalidade ATLETISMO, na categoria dedicado aos atletas com deficiência 

visual. Será mais uma experiência incrível! Você não pode perder. Para os alunos 

que estão em casa, a sugestão é adaptar sua atividade de modo que consiga fazer uma corrida com 

algum membro da família, através da corrida com guia, que você pode conferir no vídeo. LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=rtZ5xD9NpBg&t=210s 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

HISTÓRIA: Páginas 35 até 39 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

Lição de casa: LC 2 – páginas 47 e 48. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

PORTUGUÊS: Páginas 185 até 189 – clique aqui para assistir ao vídeo. 

Lição de casa: páginas 263 e 264. 

  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15)  

ARTE: Confecção de artesanato para Projeto Pedagógico. Tábua de carne em madeira: técni-

ca  pintura. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rtZ5xD9NpBg&t=210s
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=28de92a8-7c9e-4fe6-b5a8-044bf1c3b283&instituto=objetivo&referencia=200601_EvlinGomes_Historia_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ad80723b-213b-4914-8aad-b1d3ed0d5714&instituto=objetivo&referencia=210723_BrunaFonseca_XX_LinguaPortuguesa_5Ano_AD_ZOOM

