
 

 

 

Bragança Paulista, 12 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 5° ano B do Ensino Fundamental 
 

  PLANEJAMENTO SEMANAL DE 15/02 A 19/02 
 

#fiqueemcasa 

 

Já iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e cumprindo todos 

os protocolos de segurança impostos pelo Governo do Estado de São Paulo. Aos poucos vamos nos 

adaptando ao novo formato de ensino e procurando atender todas as necessidades dos nossos e-

ducandos e suas famílias. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1  (Se-

nha: 40346666) para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, deverão ser a-

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

 

Solicitamos para aqueles que optaram por frequentar presencialmente às aulas, que 

não faltem sem um motivo realmente necessário, pois essa alteração de frequência 

prejudica o desenvolvimento pedagógico individual e coletivo. 

 

Atenciosamente. 

 

 
 
 
 
 

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


 

 

 
 

 
 

SEGUNDA-FEIRA – 15/02  
 

RECESSO ESCOLAR 
 

TERÇA-FEIRA – 16/02 
 

FERIADO  
 

QUARTA-FEIRA – 17/02 
 

PONTO FACULTATIVO 
 

QUINTA-FEIRA – 18/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INGLÊS: Apostila 1 – Unit 1 – Born... To be a good friend. Páginas: 11, 12 e 13. 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha. Aula: Born...to be a good friend! – Part 3 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=04098672-2e85-439e-8e39-

ac18abfcddaf&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_II_5Ano_AD  

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira. Aula: Born...to be a good friend! – Part 4 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6f80b32d-068b-494e-b329-

cc56573f2fb8&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_II_5Ano_AD  

Homework: Valentine´s Cards – página 43. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Páginas 88 e 89, continuação do jogo descubra a regra. Caderno: adição. LC 1 

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Hora da história – página 141. Acessar o portal e assistir ao vídeo – “Caça ao tesouro"/ Hora 

da história ou clique aqui (assistir a partir de 11 minutos e 50 segundos). Sugestão de leitura – acessar o por-

tal e assistir ao vídeo. Literatura – Crônicas de Nárnia ou clique aqui. Leitura do livro “Férias na Antártica” – 1ª 

parte. Lição de casa 5 – páginas 228 e 229. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

GEOGRAFIA: Módulo 01 - Descobrindo o Brasil – páginas 57 até 61. Acessar o portal e assistir ao vídeo “Qual é 

o nosso lugar? Hora do texto – Nosso Lugar” ou clique aqui (assistir a partir de 6 minutos e 05 segundos). 

 
  
 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=04098672-2e85-439e-8e39-ac18abfcddaf&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=04098672-2e85-439e-8e39-ac18abfcddaf&instituto=objetivo&referencia=201127_DaniellePadilha_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6f80b32d-068b-494e-b329-cc56573f2fb8&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6f80b32d-068b-494e-b329-cc56573f2fb8&instituto=objetivo&referencia=201207_MagaliOliveira_Ingles_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=98ac9a7f-65e8-4056-8cef-c9f46e331fd8&instituto=objetivo&referencia=201127_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_II_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4fcd88bc-8829-41d7-9605-27fab0a8947a&instituto=objetivo&referencia=200320_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=04fa95ef-f58e-429c-9fce-a970e1009168&instituto=objetivo&referencia=201209_EvlinGomes_Geografia_I_5Ano_AD


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA- 19/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

HISTÓRIA: Módulo 01 - Conhecendo terras e povos – páginas 9 até 11. Acessar o portal e assistir ao vídeo 

“Ampliação dos saberes – Pinturas rupestres/ exploração e descoberta – a produção de utensílios de pedra” 

ou clique aqui (assistir até 8 minutos e 05 segundos). Correção de exercícios.  Lição de casa: exercício 3 – 

página 11 

  

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)  

ARTE: Apostila págs. 9 e 10. Módulo 1 - Arte urbana - o grafite virou arte. Ler a pág. 9. Assistir os vídeos so-

bre o Beco do Batman, lugar incrível reduto de muitos artistas, considerado um museu a céu aberto. Um ví-

deo mostra o Beco antigamente e o outro mostra o Beco depois do assassinato de um dos artistas que faziam 

grafite naquele espaço.https://youtu.be/vx1Ymn4RSak    https://youtu.be/ZYdCqI6p_eA 

Para completar nossa aula, fazer pinturas com tintas usando a técnica de estêncil (desenhos vazados no pa-

pel muito usados em grafite).  Assista ao vídeo: https://youtu.be/CQo9wg_GqGc para ajudar na confecção de 

estêncil, pode ser estrela, corações, pássaros, letras, formas geométricas e etc...  

 
  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal! Nessa semana, vamos continuar a estudar sobre “Segurança na Internet”. Pa-

ra isso, vamos relembrar um dos vídeos estudados no ano passado e testar seus conhecimentos sobre a cri-

ação de senhas fortes! No fim, continuaremos com o super jogo INTERLAND, para testar todos os nossos 

conhecimentos neste mega desafio sobre internet verdadeiramente segura! Vamos nessa!!! 

 

 Dicas de segurança na Internet – Ticolicos 

 Criando senhas fortes – você consegue! 

 INTERLAND – teste seus conhecimentos sobre Internet Segura! 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PORTUGUÊS: Módulo 01 - Zukatuka Langwang? – páginas 142 e 143. Acessar o portal e assistir ao vídeo 

“Produção de texto/ Análise e reflexão sobre a língua – Gramática – Encontros vocálicos e consonantais” ou 

clique aqui (assistir até 3 minutos e 20 segundos). 

  
 
 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2effb2c3-9407-4045-a8dc-165aecfc5f8a&instituto=objetivo&referencia=201209_EvlinGomes_Historia_II_5Ano_AD
https://youtu.be/vx1Ymn4RSak
https://youtu.be/ZYdCqI6p_eA
https://youtu.be/CQo9wg_GqGc
https://www.youtube.com/watch?v=TfAO8P5oVeI&t=17s
https://new.safernet.org.br/content/jogue-com-crian%C3%A7as-senhas
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pt-br_br/interland/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0a7e965e-e791-4fa3-b9da-f99d57986a17&instituto=objetivo&referencia=201127_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_III_5Ano_AD

