
 

 

Inf.: 0112/20              
 

 Bragança Paulista, 13 de maio de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 5° ano A e B da Educação Fundamental.  

  Planejamento Semanal de 13/05 a 19/05 

 

   #fiqueemcasa 
 

Sabemos que na semana que passou todos foram muito colaborativos, atentos e desenvolve-
ram suas obrigações com primor.  

Assim, vamos dar continuidade as nossas Atividades Remotas, pois há muito trabalho e 
aprendizado pela frente. 
 Relembrando o esquema de atividades remotas:  
Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e se 
necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, os planejamentos semanais serão disponibilizados em nosso site, 
www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação Online” um semanário, onde os professores, 
elaboraram uma lista de todas as atividades que deverão ser feitas, e os vídeos que vocês 
deverão assistir, para auxiliarem na execução dessas tarefas; 

 Os vídeos que vocês deverão assistir, estão disponíveis no portal do Colégio Objetivo 
(www.objetivo.br). Vocês terão acesso utilizando matrícula e senha: digite 80520 + RM com 6 
dígitos, onde aparece matrícula ou CPF e repita esse mesmo número para senha Em seguida 
entre no “CONTEÚDO ON-LINE” (ao lado esquerdo da tela) e automaticamente você será di-
recionado para as disciplinas que você deverá acessar para realizar suas atividades. 

  Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo 
e na execução das tarefas da apostila. 

 Junto com o semanário, enviaremos um link de vídeo, que vocês poderão e deverão acessar, 
antes de começar as tarefas. Nesse link, constarão orientações importantes para que as ativi-
dades sejam concluídas com sucesso.  

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês 
deverão fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preci-
so entender que estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 
 
Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à von-

tade para retornar às explicações das vídeo aulas e consultar quando quiser os textos e outras in-
formações do portal. Para facilitar o estudo, elaboramos o seguinte cronograma. 

 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/


 

 

 
Programação para a semana de 13 a 19/05   
 

QUARTA-FEIRA - 13/05 

Acessar o link: https://youtu.be/T_he1oxix4M com as orientações da professora Daniela. 
MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo  Contextualização inicial/ fração. http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ef1e5024-9249-4b7d-

a8c9-4baa97cb8f12&instituto=objetivo&referencia=200416_VanessaMartin_Matematica_I_5Ano_AD 
Fazer os exercícios das páginas 143 e 144 e fazer a lição de casa 14. 
Acessar o link: https://youtu.be/LjhK-PcIyQM    com as orientações da professora Daniela. 
CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo 1 : Exploração e descoberta/ circuito elétrico.  http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=78494220-

92d0-4957-9969-634f04c987b3&instituto=objetivo&referencia=200413_ElianaFeitoza_Ciencias_I_5Ano_AD   
Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=FZnN33iD3sI com as orientações da professora Luciana. 
PORTUGUÊS: Páginas: 202 até 208. Assistir vídeo: Hora do texto – Humpty Dumpty  clique aqui e fazer os exercícios 1 ao 7.  
HISTÓRIA/GEOGRAFIA: Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=jytLY3Z9UAg com as orientações da professora Luciana. 
HISTÓRIA: Páginas: 34 até 40. Assistir vídeo: Povos da China/ Povos da América Clique aqui. Ler as páginas 34 até 39. Exercícios 

1 e 2 (página 40)  

INTERVALO  
INFORMÁTICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=WZqaHMeBiz0  com as orientações da professora Gabriela Leme. 
Programação: Vamos relembrar um pouco sobre o nosso Projeto Pedagógico “Cuidar do nosso planeta é legal, preservar é o nosso 

compromisso”? Primeiro, CASO VOCÊ PRECISE refrescar a sua memória sobre a história do livro “O menino do dedo verde”, de 
Maurice Druon, segue o link com o livro virtual: 
http://www.foztarquiniosantos.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/11/830/333/arquivos/File/O__menino_do_dedo_verde.pdf  
Agora, desafio você a acertar dois jogos on-line com quiz sobre a história do livro. Vamos ver se você entendeu tudinho! Você poderá 
responder sozinho ou com a ajuda de seus colegas através de uma vídeo chamada via Whatsapp ou outro aplicativo da sua preferên-
cia:https://rachacuca.com.br/quiz/1503/o-menino-do-dedo-verde/ e https://rachacuca.com.br/quiz/175518/o-menino-do-dedo-verde-ii/  
E, para finalizar o assunto, segue um desafio para você pensar sobre a importância da pre-servação do Meio Ambiente, “A Ilha do 
Elfo”: http://www.escolagames.com.br/jogos/ilhaElfo/?deviceType=computer. Diante da situação do aumento dos casos de dengue em 
nossa cidade e no nosso país (ocorrendo junto com a pandemia do Coronavírus), aceite esse desafio de guerra contra o mosquito 
Aedes Aegypti!!! Ligue o som!!! http://www.escolagames.com.br/jogos/guerraAoMosquito/  
Novo jogo contra COVID-19 no friv: https://www.friv.com/z/games/killcovid19/game.html?Desktop-x-x-w-x-x-xx     
 

QUINTA-FEIRA - 14/05 

PORTUGUÊS: Páginas: 209 até 212. Assistir vídeo: Escrevo como se fala?  clique aqui - Fazer os exercícios 1 e 2 (páginas 209 e 
210). Assistir vídeo: Reflexão sobre a Língua – Ortografia clique aqui - Fazer os exercícios 3 e 4 (páginas 211 e 212) 
MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo 2- Situação problema/hora da oficina.http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5df61da6-869b-

4901-ba74-2448ea7a22a8&instituto=objetivo&referencia=200416_VanessaMartin_Matematica_II_5Ano_AD 
Fazer os exercícios das páginas 145 até 148. 
CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo 5: Ampliação dos saberes/ hora de investigar. http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f237f087-

78db-45d3-8669-31c4e33a41a5&instituto=objetivo&referencia=200416_ElianaFeitoza_Ciencias_II_5Ano_AD 
Fazer as atividades propostas das páginas 46 e 47. 

INTERVALO  
INGLÊS: Acesse o link: https://youtu.be/jeKY0wtQ9lY para acessar as orientações da professora Amanda.   

Aula 1 - Módulo 4 – Let’s Practice - Acessar o link: Clique aqui 1 Assistir ao vídeo: Let’s Practice (I) da Teacher Magali 
Conferir as atividades da página 32 e página 33 exercício 4. Realizar as atividades da página 33 exercício 5. 
Em seguida, acessar o link: Clique aqui 2 Assistir ao vídeo: Let’s Practice (II) da Teacher Magali 
Realizar as atividades da página 34 exercícios 6 e 7, conferir o exercício 8 que já havia sido solicitado anteriormente. 
Realizar as atividades das páginas 35 e 36. Aula 2 – Revisão (sugestão) 

Acesse os links abaixo de vídeos de músicas e sites de jogos para praticar mais o conteúdo do 1º bimestre:  
Clique aqui 1 
Clique aqui 2 
Clique aqui 3 
Clique aqui 4 
Clique aqui 5 
Clique aqui 6 
Clique aqui 7 
Clique aqui 8 
Clique aqui 9 
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https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/pronouns
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/present-simple-verb-be
https://www.eslgamesplus.com/verb-to-be-auxiliary-verb-am-is-are-esl-grammar-activity/
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/level/beginner-pre-a1/verb-be-affirmative-negative-interrogative/106363
https://www.education.com/game/irregular-plural-nouns-skirace/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/places-town-1
https://www.grammar.cl/Games/There_is_There_are.htm
https://www.gamestolearnenglish.com/prepositions-game/
https://www.turtlediary.com/game/ordinal-numbers.html


 

 

 
 

SEXTA-FEIRA - 15/05 

PORTUGUÊS: Páginas: 213 até 217. Assistir vídeo: A escrita e o surgimento do alfabeto. clique aqui - Usar o encarte da página 255 

para realizar a atividade das páginas 214 e 215. 
HISTÓRIA: Páginas: 40 até 48. Assistir vídeo: Dramatização/Agora, você é o historiador/Povos do Brasil clique aqui - Fazer as ativida-

des das páginas 40 até 43. Leitura das páginas 44 até 46. Fazer as atividades das páginas 47 e 48. 
MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo 3- Hora de resolver problema/hora de calcular. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bcc82e2c-e4fd-4695-a2a5-
b6312849eac3&instituto=objetivo&referencia=200416_VanessaMartin_Matematica_III_5Ano_AD - Fazer os exercícios das páginas 149 
até 152 e fazer a lição de casa 15. 

INTERVALO  

MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/dDhhOhpIJyM com as orientações da professora Cris. Cup Song com a música: When I’m Gone. 

 

SEGUNDA-FEIRA - 18/05 

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo 4- Leitura e escrita de números. http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=89494302-f140-41da-

acbc-6374c15ccdb3&instituto=objetivo&referencia=200416_VanessaMartin_Matematica_IV_5Ano_AD  
Fazer as atividades propostas das páginas 153 até 156. Lição de casa 18. 
CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo 2: Hora da escrita/ conscientização, cuidar para não faltar. 

 http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d7033d86-1910-4402-872a-
5495d25db0a6&instituto=objetivo&referencia=200413_ElianaFeitoza_Ciencias_II_5Ano_AD - Fazer a campanha da página 55. 
PORTUGUÊS: Páginas: 218 até 221, 249 e 250. Assistir vídeo: Hora do Texto – Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) 

clique aqui Usar as ilustrações das páginas 257 e 259 para fazer a atividade das páginas 218 e 219. Fazer atividades das páginas 249 e 
250 (Lição de casa 18). 
GEOGRAFIA: Páginas: 87 até 91. Vídeo com orientações para fazer os exercícios 1 e 2 da página 87 (professora Luciana). clique aqui 

Assistir vídeo: Regiões brasileiras - Diálogo com o texto clique aqui - Fazer os exercícios 1 ao 8. 

INTERVALO  

EDUCAÇÃO: FÍSICA: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=facHgH_eou8 com as orientações da professora Vivian.  
Objetivos: Flexibilidade; Equilíbrio; força e noção espacial. Material: Fita adesiva; tampinha de garrafa e balde. Atividades: Alonga-

mento/flexibilidade e amarelinha desconstruída (Desenhar uma amarelinha com giz ou fita adesiva com 14 quadrados, dois em dois; 
colocar alternando tampinhas. O aluno deverá pular em um pé só (ora pé direito, ora pé esquerdo (igual amarelinha) parar no quadrado 
lateral pegar a tampinha continuar percurso e ao final lançar em um balde.                                                    

°  °  °  ° 

 °  °  °  

Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=uYi-5PiHd-U com as orientações do professor Jefferson. Abaixo, você terá acesso à 

descrição das atividades propostas no vídeo: DON´T STOP – O “Stop” dos Movimentos. A atividade dessa semana recria uma das brin-
cadeiras mais populares entre as crianças de todas as idades: o STOP! Porém, pensando em promover maior possibilidade de movi-
mento criamos o “DON´T STOP” onde, ao invés das tradicionais categorias (Nome, Cor, Fruta, etc) substituímos pelas categorias MO-
VIMENTO – BRINCADEIRA – COM BOLA – ESPORTE e por fim BRINQUEDO. Com isso, as crianças poderão jogar (sozinhas ou com 
pessoas da casa) e potencializar seus pontos ao PRATICAR as atividades que descreveu, seguindo a seguinte pontuação: - Palavra 
que só você escreveu: 10 pontos. Palavra foi repetida pelo adversário: 05 pontos. Pratiquei o movimento/esporte/brincadeira que escre-
vi: + 10 pontos (BÔNUS) MEU CORPO: Nessa segunda semana continuaremos a trabalhar com a resistência, verificando quantos mo-

vimentos de “POLICHINELO” você será capaz de fazer sem parar. Repita esse exercício durante toda a semana e perceba sua evolu-
ção. Percebendo o quanto os exercícios físicos – em especial os de resistência – geram de cansaço em nosso corpo, aproveitamos para 
falar um pouquinho sobre a importância da HIDRATAÇÃO! Nos noticiários a respeito da pandemia do COVID-19 você já deve ter se 
informado sobre a “receita” para manter a imunidade alta: boa alimentação, prática de exercícios, consumo de vitaminas e manter-se 
hidratado. Mas você sabe por que beber água tem um papel tão importante nessa lista? Nosso corpo é incapaz de armazenar água para 
uso futuro, então essa substância é frequentemente eliminada. O ser humano é composto, aproximadamente, de 70% de água, e ela é 
fundamental para que nosso metabolismo funcione adequadamente. A sede já é um sintoma de desidratação e não devemos esperar 
senti-la para repor. Manter a hidratação adequada é uma das maneiras de ajudar o sistema imune a funcionar adequadamente já que, 
com o consumo adequado de água e corpo consegue expulsar as impurezas de nosso corpo e sem estas impurezas, sobra “mais tem-
po” para o sistema imune combater outros fatores que possam ser prejudiciais à saúde, como o coronavírus. Portanto não se esqueça 
de beber água durante todo o dia, independente de estar ou não realizando exercícios físicos! DESAFIO DA SEMANA: Para o desafio 
da semana, acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=IVycECQp8ok e divirta-se com toda a sua família com a “Dança do Qua-
drado”. QUE ESPORTE É ESSE? O esporte da semana passada era a PELOTA BASCA! A Pelota Basca, esporte com origem nos 
Países Bascos (entre França e Espanha) é um esporte que tem um objetivo muito simples: bater a bola contra a parede (dentro das 
linhas-limite) e evitar que o rival a rebata antes do segundo quique no solo, assim como no squash, porém em uma “quadra” bem maior. 
A Pelota Basca possui muitas categorias de acordo com o objeto usado para rebater. A mais curiosa sem dúvida é a Cesta Punta, onde 
o esportista usa uma cesta de madeira de cerca de 1 metro para rebater. Nesta categoria, a bola pode chegar a 300km/h. 
Pesquise vídeos sobre o esporte e se surpreenda!!! PARA ESSA SEMANA O ESPORTE SERÁ ESSE DA IMAGEM AO 
LADO>>> Pesquise pelos diferentes tipos de ESPORTE COM REDE e quem sabe encontrará o difícil nome desse.  
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TERÇA-FEIRA - 19/05 

PORTUGUÊS: Páginas: 220 e 221, 251 até 254. - Assistir vídeo: Produção de Texto – Nanoconto clique aqui 

- Fazer atividade das páginas 220 e 221.  Revisão (Lição de casa 19 e 20) páginas 251 até 254. 

GEOGRAFIA: Página: 92. 

Escolher uma das regiões (páginas 101 até 109) para realizar a atividade da página 92.  

CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo 3: Sua criação/ Desafio final. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=480d2306-0a5d-460c-a75c-

1ea073828905&instituto=objetivo&referencia=200318_ElianaFeitoza_Ciencias_II_5Ano_AD 

Fazer a sua criação da página 56. 

INTERVALO  

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=kfrTXatP9Eo  com as orientações da professora Adriana.   

Alunos, vocês deverão analisar as imagens da página 21 do Módulo 1 "Arte nos metrôs" da apostila de Arte e responder a pergunta 

"Parece que você está em um museu?". Para enriquecer o nosso conteúdo, vamos conhecer, de forma virtual, algumas obras que 

podemos encontrar nos metrôs de São Paulo, através do link: http://www.metro.sp.gov.br/cultura/arte-metro/arte-metro.aspx.  

Ao entrar no site, selecionem uma linha de sua preferência e a estação.  

Exemplo: Linha 1- Azul, Santa Cruz, http://www.metro.sp.gov.br/cultura/arte-metro/arte-metro.aspx ou Linha 3-Vermelha, Marechal 

Deodoro http://www.metro.sp.gov.br/cultura/arte-metro/arte-metro.aspx. 

Mãos à obra! Boa atividade para vocês!    

 

 

 
 
 

Continuem realizando as atividades com dedicação! 

Estamos com saudades! Se cuidem! 

Beijos. 

  Professores do 5º Ano 

 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4b80ec51-6495-430e-9700-348b719933e3&instituto=objetivo&referencia=200317_EvlinGomes_LinguaPortuguesa_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=480d2306-0a5d-460c-a75c-1ea073828905&instituto=objetivo&referencia=200318_ElianaFeitoza_Ciencias_II_5Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=480d2306-0a5d-460c-a75c-1ea073828905&instituto=objetivo&referencia=200318_ElianaFeitoza_Ciencias_II_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=kfrTXatP9Eo
http://www.metro.sp.gov.br/cultura/arte-metro/arte-metro.aspx
http://www.metro.sp.gov.br/cultura/arte-metro/arte-metro.aspx
http://www.metro.sp.gov.br/cultura/arte-metro/arte-metro.aspx

