
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 12 de março de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 5º ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 15/03 a 19/03 

 

  #fiqueemcasa 
 
 

Como todos sabem, seguindo decreto municipal, nessa semana continuaremos com nossas aulas 

no modelo online. 

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos presencialmente 

novamente.  

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na medida do 

possível pelo zoom, acessando o 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. 

 

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

familiares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamen-

to presencial.  

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 15/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

GEOGRAFIA: Unidade 1 – páginas 77 até 79. Clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 5 minutos e 20 

segundos até o final. Lição de casa: exercício 4 da página 78. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

PORTUGUÊS: Correção de atividades – revisão. Leitura do livro “O menino do dedo verde” (livro do projeto 

pedagógico). Clique aqui para assistir a terceira parte da leitura ou clique aqui para acessar o livro.  

LIÇÃO DE CASA: 10 página 237. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E SEXUALIDADE (PSICÓLOGA LAURA) 

Relembrar momentos importantes da infância e refletir sobre prováveis mudanças no comportamento.  

Atividade 2 – Linha do tempo. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: TG de matemática. 

Revisão caderno. 

LC 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=adbc04e4-e82c-4761-9786-7b3eebf101b8&instituto=objetivo&referencia=200413_EvlinGomes_Geografia_II_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=iPS94G6UZio
https://pt.slideshare.net/TCHARGOW1969/o-menino-do-dedo-verde-maurice-druon-22384137


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 16/03  
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa. clique aqui a partir de 12 min. Página 114. Revisão ca-

derno. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

CIÊNCIAS: Página 30 até 36. Assistir ao vídeo da professora Eliana. Clique aqui. LC 3. 
  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INFORMÁTICA: Hoje continuaremos os nossos estudos sobre o Projeto Pedagógico “Cuidar do nosso Plane-

ta é legal, preservar é o nosso compromisso!”, ampliando nossos conhecimentos sobre lixo eletrônico e desa-

fios de Educação Ambiental! Preparados? Então, vamos nessa!!! 

 

 RECICLAGEM DE LIXO ELETRÔNICO (conheça as partes de um celular) 

 SEIS DICAS PARA LIDAR COM O LIXO ELETRÔNICO 

 QUIZ: LIXO ELETRÔNICO 

 QUIZ AKATU – CONSUMO CONSCIENTE  

 GUIA DO LIXO ELETRÔNICO 

 O DEVER ME CHAMA (Educação Ambiental) 

__________________________________________________ 

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  

 NOVO VÍDEO! – COMO ACESSAR OS LINKS PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA 

(computador, notebook, celular, tablet) 
 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 
4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INGLÊS: Apostila 1 – Unit 2 – Born to make the right decision! Páginas 20 a 23. 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: Born…to make the right decision! (Part 2) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4dd1c5ad-3ccf-4536-b617-

1970e7359a3e&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD  

 
  

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

ED. FÍSICA: Olá! Na aula de hoje vamos explorar os movimentos de ataque 

e defesa presentes na capoeira! Portanto esteja com roupa adequada e 

reserve um espaço ao lado de sua área de estudo para que juntos possa-

mos aprender e se divertir praticando esse esporte incrível! 

IMPORTANTE: Para a próxima aula vamos testar seus conhecimentos 

sobre a capoeira através de um QUIZ online! Para isso pedimos aos responsáveis que baixe o APP Kahoot! 

(disponível nas lojas de aplicativos) em seu celular e disponibilize o aparelho para seu filho na próxima 

aula. Isso será muito importante para a realização dessa atividade. Caso não seja possível baixar o aplicativo 

o aluno poderá acessar o QUIZ pelo computador, porém, tendo que dividir as telas do site www.kahoot.it e da 

aula online (Zoom). 

 

AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS ÀS 18:30H 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=39e6af9b-c29d-4241-98d9-e26c70d76a85&instituto=objetivo&referencia=201216_VanessaMartin_Matematica_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=270b5879-af63-4d76-ac6e-e6c49b04b9a8&instituto=objetivo&referencia=200416_ElianaFeitoza_Ciencias_I_5Ano_AD
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12750
https://akatu.org.br/seis-dicas-para-lidar-com-o-lixo-eletronico/
https://g1.globo.com/globonews/estudio-i/quiz/quiz-na-semana-internacional-do-lixo-eletronico-voce-sabe-tratar-o-seu-corretamente.ghtml
https://tcc.akatu.org.br/login/
https://tcc.akatu.org.br/login/
https://www.uol.com.br/tilt/reportagens-especiais/guia-do-lixo-eletronico/#page4
https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/o-dever-me-chama?hd=0
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4dd1c5ad-3ccf-4536-b617-1970e7359a3e&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4dd1c5ad-3ccf-4536-b617-1970e7359a3e&instituto=objetivo&referencia=200316_MagaliOliveira_Ingles_I_5Ano_AD
http://www.kahoot.it/


 

 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 17/03 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

CIÊNCIAS: Páginas 36 até 40. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: Páginas 115 até 117. 

Fazer LC7. Correção LC 5. 

 

 3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 15 e 16 

O cinema mudo 

Diálogo e Efeitos Sonoros 

Acessar o link:  https://youtu.be/xUOgy_CoFOs  

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: Unidade 2 – páginas 171 até 177. Clique aqui para assistir ao vídeo.  

LIÇÃO DE CASA: registrar as conclusões pessoais sobre o debate da aula de hoje na página 177. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/xUOgy_CoFOs
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3b33a869-3656-42e9-856c-59b083203d95&instituto=objetivo&referencia=SEAIHTPELENEOIA04122020AD


 

 

 
 
 
 
 

 

QUINTA-FEIRA - 18/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

PORTUGUÊS: Unidade 2 – páginas 178 até 183. Clique aqui para assistir ao vídeo até 9 minutos e 40 se-

gundos. Lição de casa: página 181 e LC11 páginas 238 e 239. 

 

 2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

HISTÓRIA: Unidade 1 – páginas 22 até 25. Clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 11 minutos e 25 se-

gundos até 17 minutos e 50 segundos. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

INGLÊS: Páginas 24 a 26 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: Born…to make the right decision! (Part 3) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5d70f6f9-1b8f-42db-87ad-

c01fe17505a6&instituto=objetivo&referencia=200330_MagaliOliveira_Ingles_III_5Ano_AD 

  
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)  

MATEMÁTICA (2 AULAS): Correção do TG de matemática e caderno. 

Revisão AV1. 

 

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA ÀS 18:30H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=27ab6de4-6f56-4245-9a4a-6a6bce8f03d5&instituto=objetivo&referencia=CSULCNUL04122020AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=95b22ce9-3a21-4535-b515-ce1403841acb&instituto=objetivo&referencia=201209_EvlinGomes_Historia_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5d70f6f9-1b8f-42db-87ad-c01fe17505a6&instituto=objetivo&referencia=200330_MagaliOliveira_Ingles_III_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5d70f6f9-1b8f-42db-87ad-c01fe17505a6&instituto=objetivo&referencia=200330_MagaliOliveira_Ingles_III_5Ano_AD


 

 

 
 
 

SEXTA-FEIRA – 19/03 
1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

ED. FÍSICA: É dia de GAME!!! 

E aí, já baixou o aplicativo Kahoot em seu celular? 

Hoje iremos aprofundar nossos conhecimentos sobre a capoeira através de 

um super jogo de perguntas e respostas utilizando esse aplicativo. 

Portanto vamos lá! 

Não perca nossa aula e vamos juntos aprender e nos divertir com esse super 

jogo. Te espero!  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

HISTÓRIA: Unidade 1 – páginas 25 e 26. Clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 17 minutos e 50 se-

gundos até o final. Lição de casa: LC 1 página 49. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

PORTUGUÊS: Unidade 2 – páginas 184 e 185. Clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 9 minutos e 40 

segundos até o final. Leitura do livro “O menino do dedo verde” (livro do projeto pedagógico). Clique aqui para 

assistir mais uma parte da leitura ou clique aqui para acessar o livro. 

 

 

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15)  

ARTE: Apostila pág. 13 - Estátua  Viva. 

Assistir o vídeo sobre o tema:  https://youtu.be/pYbIU-padrk 

Ler as págs. 13 e 15. 

Elaboração de uma escultura com papel alumínio. 

Material necessário: um pedaço de 1m de alumínio usado em culinária  

Assistir o vídeo sobre esculturas gregas: https://youtu.be/wnHzRGWfAJg 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=95b22ce9-3a21-4535-b515-ce1403841acb&instituto=objetivo&referencia=201209_EvlinGomes_Historia_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=27ab6de4-6f56-4245-9a4a-6a6bce8f03d5&instituto=objetivo&referencia=CSULCNUL04122020AD
https://www.youtube.com/watch?v=2ZmEl1egoaY
https://pt.slideshare.net/TCHARGOW1969/o-menino-do-dedo-verde-maurice-druon-22384137
https://youtu.be/pYbIU-padrk
https://youtu.be/wnHzRGWfAJg

