Bragança Paulista, 03 de setembro de 2021.
Srs. Pais e alunos do 5º Ano B do Ensino Fundamental
Planejamento Semanal de 06 a 10/09

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial.
Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso de todos.
Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
Senha: 40346666 para todas as aulas e em caso de impossibilidade da participação deverão
ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD.

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo se
sua opção foi por aulas remotas.

Atenciosamente,

SEGUNDA-FEIRA – 06/09
RECESSO ESCOLAR
TERÇA-FEIRA – 07/09
FERIADO: INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
QUARTA-FEIRA – 08/09
1ª aula: (13:00h – 13:45h)
EDUCAÇÃO FÍSICA: JOGOS PARALÍMPICOS – SEMANA 02
Dando continuidade as dinâmicas que realizamos na semana anterior, hoje praticaremos a modalidade BOCHA PARALÍMPICA, modalidade dedicada aos atletas
com deficiência física e/ou intelectual e que possuem mobilidade reduzida. Será
mais uma experiência marcante e que fará você refletir sobre as limitações e a
superação das pessoas cadeirantes em seu dia a dia. Para os alunos que estão em casa, a sugestão é adaptar sua atividade de modo que consiga fazer um jogo sem se deslocar, jogando de um
local fixo (cadeira, poltrona) ou improvisando uma calha, assim como a usada pelos atletas tetraplégicos.
2ª aula: (13:45h - 14:30h)
PORTUGUÊS: Páginas 190 até 194 – diálogo com o texto. Lição de casa: LC 12 – páginas 237 e 238.
3ª aula: (14:30h – 15:15h)
MATEMÁTICA: Assistir ao vídeo da professora Vanessa. clique aqui até 10 min
Páginas 73 até 77.
INTERVALO (15:15h – 15:45h)
4ª aula: (15:45h - 16:30h)
CIÊNCIAS: Assistir ao vídeo da professora Eliana. Clique aqui até 11 min. Páginas 197 até 199
Lc 5. TG - Importância de uma alimentação saudável. O que é distúrbio alimentar? Entrega dia 15/09.

5ª aula: (16:30h - 17:15h)
MÚSICA: Projeto pedagógico: “O bonito desta vida, é ter história pra contar!”
Atividade com a música: Brincar de viver – Maria Bethânia

QUINTA-FEIRA – 09/09
1ª aula: (13:00h – 13:45h)
INGLÊS: Apostila 3 – Unit 2 – Happy are those who have good sense!
Páginas: 25 a 27. Vídeo do portal: Professora: Danielle Ramos Costa Padilha
Aula: Happy are those who have good sense – Part 4 (WH questions)
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bb3ac49c-3815-4ff2-b861471d3fb2d549&instituto=objetivo&referencia=200529_DaniellePadilha_Ingles_IV_5Aano_AD
Vídeo da Teacher Mariana: https://www.youtube.com/watch?v=rgdDxUCfxKY

2ª aula: (13:45h - 14:30h):
EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E SEXUALIDADE (LAURA)
Apostila de Ciências – “AMPLIAÇÃO DOS SABERES, SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO E
FEMININO” - Continuamos a leitura, com as informações, explicações e dúvidas.
Pág. 168 a 173

3ª aula: (14:30h - 15:15h)
MATEMÁTICA: Correção LC - 8 e 9
INTERVALO (15:15h – 15:45h)
4ª aula: (15:45h - 16:30h)
PORTUGUÊS: Páginas 195 até 197 – clique aqui para assistir ao vídeo até 10 minutos.

5ª aula: (16:30h - 17:15h)
HISTÓRIA/GEOGRAFIA: Correção de atividades e revisão.
Lição de casa: Estudar para a AV2 de história e geografia.

SEXTA-FEIRA – 10/09
1ª aula: (13:00h – 13:45h)
HISTÓRIA/GEOGRAFIA: Correção de atividades e revisão.

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h)
ARTE: Continuação da atividade de arte e artesanato sobre o Projeto Pedagógico do bimestre.
INTERVALO (15:15h – 15:45h)
4ª aula: (15:45h - 16:30h)
INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, continuaremos com as atividades especiais sobre o nosso projeto pedagógico “O bonito desta vida é ter história para contar – A princesa e o sapo”. Antes, vamos
separar as equipes e prestar atenção ao material de hoje. Depois, mãos à obra! As equipes
devem se reunir e continuar o trabalho do projeto! ��


SCRATCH JR – lógica de programação (sugestão para elaborar a
sua digital storytelling – para vocês conhecerem)



SUGESTÕES DE APLICATIVOS PARA CRIAR “DIGITAL
STORYTELLINGS” (escolher as opções gratuitas para testarem
em casa ou nos tablets da escola com a versão para Android. Mas só deve ser deixado
no tablet o aplicativo que será usado. Os demais deverão ser desinstalados).



REUNIÃO DAS EQUIPES (se necessário, mandar arquivos no e-mail de um dos alunos
do grupo antes do fim da aula OU para o e-mail da professora – profgabi@gmail.com).



Bibliotecas virtuais:



Dentro da história



Eu leio para uma criança (estante virtual)

5ª aula: (16:30h - 17:15h)
PORTUGUÊS: Página 198 – clique aqui para assistir ao vídeo a partir e 10 minutos.
Atividade do Projeto Pedagógico.
Lição de casa: páginas 199 e 200.

10/09 - AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA ÀS 18:30H

