
 

 

Inf.: 0537/20 
 
 

Bragança Paulista, 09 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 5º ano A e B – Ensino Fundamental 
Planejamento Semanal de 09/09 a 15/09 

 

  #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  
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Planejamento Semanal de 09/09 a 15/09 
 

QUARTA-FEIRA – 09/09 

GEOGRAFIA: Módulo 03 - Paisagens brasileiras – páginas 242 até 251. 

Assistir aos vídeos: “Minha terra tem palmeiras" e muitas coisas mais (I) – clique aqui e “Minha terra tem palmeiras" e muitas coisas 

mais (II) – clique aqui. 

Lição de Casa 4 – páginas 261 e 262. 

MATEMÁTICA Assistir o vídeo da professora Vanessa: Suas experiências.  Clique aqui até 10 min 

Fazer as páginas 86 até 88. 

Lição de Casa 12. 

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=sDimJZjrrZ4 

Objetivos: Concentração, direção, mira e diversão. 

Atividade: Brincadeira: Basquete de Chão  
 

QUINTA-FEIRA – 10/09 

HISTÓRIA: Módulo 03 - Registros da História – páginas 178 até 183. 

Assistir ao vídeo: Saiba mais – Cidadania – clique aqui. 

Lição de Casa 3 – páginas 187 e 188. 

CIÊNCIAS: Hábitos alimentares saudáveis.  

Assistir ao vídeo da professora Eliana: Clique aqui  Até 11 min. 

Página 191 até 195. 

Lição de Casa 04 

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

Apostila 3 – Unit 2 – Happy are those who have good sense! - Páginas: 25 a 27 

Vídeo do portal: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bb3ac49c-3815-4ff2-b861-

471d3fb2d549&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_IV_5Aano_AD 

 Aula: Happy are those who have good sense – Part 4 (WH questions) - Professora: Danielle Ramos Costa Padilha      
  

SEXTA-FEIRA – 11/09 

PORTUGUÊS: Módulo 06 - Histórias das Mil e uma Noites – páginas 75 até 84. 

Assistir ao vídeo: Hora do texto: Ali Babá e os quarenta ladrões – parte III e Diálogo com o texto – clique aqui  

Lição de casa – páginas 116 até 118. 

MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa:  uas experiências - desafio 2 , a partir de 10 minutos. Clique aqui 

 E o vídeo: Hora da oficina clique aqui até 11 min 

Fazer página 90 até 92. 

Lição de Casa 13. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON):     Se você participa das ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, 

bastando participar normalmente e aprender muito com o professor e seus amigos. Caso contrá-

rio, acesse o link  https://www.youtube.com/watch?v=t97pJeNGrUU com as orientações do profes-

sor Jefferson Caetano. 

Programação: 

A partir dessa semana passamos a propor atividades e desafios a nossos alunos como forma de 

“colorir” com muitas atividades nosso Calendário de Atividades Físicas! 

Essas atividades, além de movimentar o corpo inteiro VALEM PONTOS no GAME SHOW que 

faremos em cada ADD do mês de setembro! 

Acesse o canal do professor Jefferson Caetano no Youtube https://www.youtube.com/channel/UCya_x5r9Na6PHFwhm5MsJIA e tenha 

acesso ainda AO VÍDEO ELABORADO PELO PROFESSOR COM AS FOTOS DAS CRIANÇAS COMO FECHAMENTO DO PROJE-

TO EU AMO ESPORTES! Até a próxima semana!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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=7f129a95-7177-487c-b80c-ef3d10f94147&instituto=objetivo&referencia=200526_ClaudiaSantos_Geografia_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=126c183c-0219-4113-a826-d46239dfe149&instituto=objetivo&referencia=200703_VanessaMartin_Matematica_I_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=sDimJZjrrZ4
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=026df569-8bf0-4005-b572-cc04118193d9&instituto=objetivo&referencia=200601_EvlinGomes_Historia_IV_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=29e29dd0-41c4-4d81-8eaa-22d7f0eebca3&instituto=objetivo&referencia=200622_ElianaFeitoza_Ciencias_IV_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=rgdDxUCfxKY
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bb3ac49c-3815-4ff2-b861-471d3fb2d549&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_IV_5Aano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bb3ac49c-3815-4ff2-b861-471d3fb2d549&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_IV_5Aano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=51d3e272-4a47-4bc2-bd41-cdce7f655d59&instituto=objetivo&referencia=200602_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=126c183c-0219-4113-a826-d46239dfe149&instituto=objetivo&referencia=200703_VanessaMartin_Matematica_I_5Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=96ffda0f-a3ed-4145-a201-7eaf23fcafde&instituto=objetivo&referencia=200703_VanessaMartin_Matematica_II_5Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=t97pJeNGrUU
https://www.youtube.com/channel/UCya_x5r9Na6PHFwhm5MsJIA


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 14/09 

PORTUGUÊS: Módulo 06 - Histórias das Mil e uma Noites – páginas 85 até 88. 

Assistir ao vídeo: Análise e reflexão sobre a língua - Ortografia: Construindo regras e Hora do Jogo "Mil e uma histórias" – clique aqui 

(assistir até 10min e 55s) 

Lição de casa - páginas 119 até 122. 

CIÊNCIAS: Hábitos alimentares saudáveis -  clique aqui a partir de 11 min 

Páginas 196 até 199. 

ARTE: Acessar o link https://youtu.be/7uJUn-tkF9E com as orientações da professora Adriana. 

Vamos aprender o é Natureza Morta na área artística, 
Vamos assistir ao vídeo https://youtu.be/MgTFWXn0V54   sobre o assunto e em seguida fazer um desenho sobre esse assunto.  
INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/5j19mCyMlrI com as orientações da profª. Gabi.  
Programação: Nessa semana, vamos continuar com a programação!!! E depois, teremos a segunda atividade avaliativa para que 

você a imprima, a realize com atenção, a grampeie junto com a primeira atividade da semana retrasada e guarde tudo em sua pasta, 
para me entregar no colégio no final do bimestre, conforme as orientações já enviadas. Também seguem jogos para testarem o conhe-
cimento de vocês sobre a Independência do Brasil! Conversaremos sobre tudo isso nas nossas ADDs, não percam!!!  

 MISSÃO KODABLE – HORA DO CÓDIGO 

 JOGO DA MEMÓRIA DA INDEPENDÊNCIA 

 JOGO DA INDEPENDÊNCIA 

 ATIVIDADE AVALIATIVA 2 PARA IMPRIMIR (Por favor, NÃO faça nenhuma alteração no arquivo compartilhado, apenas 
o imprima mesmo). 
 

OBS: Lembre-se da atividade avaliativa enviada na programação da semana retrasada (de 26/8 a 01/9). Você precisará im-
primir e realizar esta atividade, grampeando com as atividades desta semana, para entregar tudo no colégio no final do bi-
mestre, conforme orientações já enviadas pelo app e por e-mail dos responsáveis. 

     � Que tal postar uma foto sua realizando a atividade de Informática que mais gostar nas redes sociais com a #objetivobra-
gança! � 

_________________________________________ 
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 ATIVANDO O ADOBE FLASH PLAYER PARA ABRIR OS JOGOS 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR (♦NOVO♦)  
 

 

TERÇA-FEIRA – 15/09 

PORTUGUÊS: Módulo 06 - Histórias das Mil e uma Noites – páginas 88 e 89. 

Assistir ao vídeo: Análise e reflexão sobre a língua - Ortografia: Construindo regras e Hora do Jogo "Mil e uma histórias" – clique aqui   

(a partir 10min e 55s) 

Lição de casa – páginas 123 e 124. 

GEOGRAFIA: Correção de exercícios (revisão). 

MATEMÁTICA: Correção das lições de casa. Não perca a ADD! 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/lNby1cCw7_0 com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música: Páginas 15, 16 e 17 

Origem da Dança Folclórica Brasileira 

Danças africanas 

Capoeira 

* Atividade Complementar disponível no APP: A página 16 da Apostila de Música cita algumas danças folclóricas. De origem indígena: 

Caiapó, Cururu e Kuarup; de origem africana: Maracatu, Samba de Roda, Jongo e Moçambique; de origem portuguesa: Dança de São 

Gonçalo, Fandango, Reisado e Pastoril. Escolha uma das danças, pesquise sobre ela e registre as informações encontradas que consi-

derar importantes. Se quiser, você pode também desenhar. 

 

 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5b87e93c-6dc5-4283-87ac-6471ccdbd27e&instituto=objetivo&referencia=200526_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_VI_5Ano_AD
../Downloads/Ciências%20:%20assistir%20ao%20vídeo%20da%20professora%20Eliana:%20hábitos%20alimentares%20saudáveis.
https://youtu.be/7uJUn-tkF9E
https://youtu.be/MgTFWXn0V54
https://youtu.be/5j19mCyMlrI
https://game.kodable.com/play?hc=1&type=school&user=jh9qpgn&showSpace=world
http://www.escolagames.com.br/jogos/memoriaDaIndependencia/?deviceType=computer
http://extras.ig.com.br/infograficos/jogoindependencia/
https://drive.google.com/file/d/1dLwteyueQ958Js-VkRClungP9GoMC66q/view?usp=sharing
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5b87e93c-6dc5-4283-87ac-6471ccdbd27e&instituto=objetivo&referencia=200526_ElizabeteNascimento_LinguaPortuguesa_VI_5Ano_AD
https://youtu.be/lNby1cCw7_0

