
 

 

Inf.: 0513/20 
 
 

Bragança Paulista, 02 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 5º ano A e B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 02/09 a 08/09 

 

 #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
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Planejamento Semanal de 02/09 a 08/09 
 

QUARTA-FEIRA – 02/09 

PORTUGUÊS: Módulo 06 - Histórias das Mil e uma Noites – páginas 65 até 67. 

Assistir ao vídeo: Hora do texto: Ali Babá e os quarenta ladrões – parte I e Análise e reflexão sobre a língua – Gramática: Interjeição – 

clique aqui (assistir a partir de 10min e 30s). 

Apresentação do seminário. 

Lição de casa: páginas 109 até 112. 

MATEMÁTICA: assistir ao vídeo com a professora Vanessa. Exploração e descoberta a partir de 10 min. Clique aqui 

Fazer as páginas 74 até 76. Lc 10. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas 

aulas. Caso contrário, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=7sOkaOp8IHA  

Vocês terão que saltar de acordo com a ordem dos números que aparecerem. Será uma rodada de treinamento e depois começam os 

níveis (são 04 ao total). Vence quem conseguir chegar ao final e não errar. Fiquem espertos no último nível!  
 

QUINTA-FEIRA – 03/09 

HISTÓRIA: Módulo 03 - Registros da História – páginas 173 até 177. 

Assistir ao vídeo: Exploração e descoberta – O Estatuto da Criança e do Adolescente – clique aqui. 

CIÊNCIAS: Fazer uma pesquisa sobre Alimentação saudável (TG) e entregar junto com o material na data estipulada. 

Página 185 e 186. LC 3. 

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo com a professora Vanessa Ampliação dos saberes. Clique aqui 

Páginas 77 até 79. 

INGLÊS: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=OKhHNBDBYF8 com as orientações da teacher Mariana. 

Apostila 3 – Unit 2 – Happy are those who have good sense! 

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 

 
  

SEXTA-FEIRA – 04/09 

PORTUGUÊS: Módulo 06 - Histórias das Mil e uma Noites – páginas 68 até 74. 

Assistir ao vídeo: Hora do texto: Ali Babá e os quarenta ladrões – parte II e Análise e reflexão sobre a língua – Gramática: Numerais – 

clique aqui.  

Lição de casa: páginas 113 até 115. 

MATEMÁTICA: Fazer as páginas 80 até 82. Lc 11 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON): O recado dessa semana vai especialmente para os pais. Acesse o link 

https://www.youtube.com/watch?v=L9KVDXHf_nw com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: PROPOSTA DA SEMANA: CALENDÁRIO DE ATIVIDADES FÍSICAS 

É hora de controlar o nível de atividades físicas realizadas por nossas crianças! 

Em tempos de isolamento social e inúmeras atividades sendo obrigatoriamente realiza-

das em telas (Computador, Celular, TV) é preciso se atentar em oferecer para nossas 

crianças oportunidades de realizar atividades físicas (com os devidos cuidados e a 

devida proteção) como forma de manter a saúde, qualidade do humor e do sono, além 

do natural desenvolvimento físico e motor. Por isso desenvolvemos o calendário de 

atividades físicas, disponível em nosso APP e que pedimos encarecidamente que seja 

impresso e disponibilizado para seu filho (a).  

Lá, será registrada pela própria criança as atividades que ela realizou em cada dia do 

mês de setembro, de modo que este calendário servirá de referência para o professor e 

as famílias sobre como está sendo a rotina de atividades físicas de meu filho (a) atualmente, podendo gerar ajustes de acordo com a 

necessidade. 

Em nossa ADD daremos as devidas orientações às crianças além de propor diversas atividades. Contamos com vocês!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0c3dfa3d-cb4e-4cc6-a70c-bc84b5a718b3&instituto=objetivo&referencia=200526_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=672c80c6-c45f-4290-b6e4-4dce9aad7357&instituto=objetivo&referencia=200702_VanessaMartin_Matematica_II_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=7sOkaOp8IHA
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=be8c8e1e-559f-4bda-8647-fba66b744aa8&instituto=objetivo&referencia=200702_VanessaMartin_Matematica_III_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=OKhHNBDBYF8
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
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6ef5ab9b-af80-4234-9ef2-e0417c3e403e&instituto=objetivo&referencia=200526_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_IV_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=L9KVDXHf_nw


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 07/09 

 

FERIADO 
 

 
 

TERÇA-FEIRA – 08/09 

GEOGRAFIA: Módulo 03 - Paisagens brasileiras – páginas 238 até 241. 

Assistir ao vídeo: O que está acontecendo com o clima do Planeta – clique aqui. 

Lição de casa: página 241. 

MATEMÁTICA: Páginas 83 até 85. 

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

Páginas 187 até 190. 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/Nvu4a-k7F00 com as orientações da professora Cris Lima. 

Apostila de Música – páginas 13 e 14 

Origem da dança folclórica brasileira 

Dança Portuguesa – fandango 

Dança Indígena – Kuarup  

 

 
 

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=a32aaf3e-f27b-46aa-ab67-1826d0d336f4&instituto=objetivo&referencia=200622_ElianaFeitoza_Ciencias_III_5Ano_AD
https://youtu.be/Nvu4a-k7F00

