
 

 

 

 
Bragança Paulista, 14 de Maio de 2021. 

 
Srs. Pais e alunos do Infantil 1º Ano B do Ensino Fundamental 

  Planejamento Semanal de 17 a 21/05 

 
 

  #fiqueemcasa 
 
  

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

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-ei                                                                                                  

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. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente na escola!  

 

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

familiares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento 

presencial.  
 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

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


 

 

 
 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 17/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: Descobrindo a família do “N”. Vamos escrever palavras. 

Vamos formar palavras. Complete as frases com as palavras. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 18 (What a wonderful world) 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática -  Unidade 5 “Contando em diferentes Épocas e Lugares” 

FICHA 39: PROBABILIDADE -  O adulto deverá ler a orientação da ficha para a criança. Em seguida, a crian-

ça irá registrar a possibilidade que achar mais provável de acontecer. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Leitura de uma história. 

Os alunos on-line também irão participar. 

Lição de Casa: Caderno de desenho 

Desenhe a parte da história que você mais gostou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 TERÇA-FEIRA – 18/05 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MATEMÁTICA: Atividade em folha: Vamos resolver. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 19 (What a wonderful world) 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=vw3o6GQ2xe8  

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 4 “Tudo vira Festa” 

Ficha 33: O adulto deverá ler para a criança a poesia “A Festa dos Bichos”. Em seguida, a criança irá circular 

o nome dos animais que aparecem na poesia, escrever o nome do animal mais estranho e completar a cru-

zadinha. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: Apostila de História, Geografia e Ciências (meio da apostila) “Diferentes pessoas, diferentes 

lugares”. 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=NUyDyUzToF4  

Ficha 7: O adulto deverá ler o texto com a criança. Em seguida, trocar ideias sobre as casas nas tribos indí-

genas, chamadas de casa-aldeia. Em seguida, a criança irá representar suas ideias através do desenho. 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Matemática (encarte de jogos): Trazer recortado o jogo “Batalhas de Cartas” 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vw3o6GQ2xe8
https://www.youtube.com/watch?v=NUyDyUzToF4


 

 

 

 

QUARTA-FEIRA –19/05 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 9 – Exploração e descoberta 

A flauta de pan. Disposição das notas musicais  

Música: El Cóndor Pasa (Daniel Alomia Robles) 

Atividade da Ficha 9: Desenhe uma flauta de pan e escreva as notinhas musicais nos tubos. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: Complete as palavras com a sílaba que falta. Escreva, as 

palavras, em letra cursiva. 

Vamos escrever a família silábica N. Pinte as sílabas que formam o nome do desenho. 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Atividade em caderno:  

Famílias dos numerais:  Usando as cartas do jogo batalha de cartas deixar a criança colocar na sequência numé-

rica, em seguida deverá colar a família dos numerais seguindo a sequência numérica (1 ao 9) (10 ao 19) (20 ao 

29).  

 

 4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

Atividade em caderno: 

A professora irá mostrar as sílabas no cartão. Escreva a palavra que formou. 

 
 
 
 

Circule com cores diferentes as sílabas com n e m.  
LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA - Atividade em folha: Vamos contar e registrar 

 

 

 

 
 
 

MO LA NA TA MA TO MU LA NA RIZ 



 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 20/05 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h) 

ARTE: Assistir o vídeo sobre círculo  

Em seguida, fazer um desenho usando o círculo e dando alegria para ele pois no vídeo ele está muito triste!!! 

https://youtu.be/_TfWu0c6XJ4 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 4 “Tudo vira Festa” 

Ficha 34: O adulto deverá ler para a criança a poesia “Samba do Urubu”. Em seguida, a criança irá circular o 

desenho cujo nome termina com som diferente e depois, os desenhos que iniciam com o mesmo som. 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em caderno: Vamos escrever palavras com m e n: moeda - amigo – meia 

– menina – noite – boné – nome - caneca.  

Vamos escrever frases: Nina pagou a bala com moeda.   A menina tem uma meia colorida.  

O nome do meu amigo é Neto.    

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: BRINCADEIRAS E DANÇAS NAS DIFERENTES REGIÕES – Introdução ao Projeto 

Pedagógico do 2º bimestre. Vamos observar o conhecimento prévio dos nossos alunos. 

https://youtu.be/ujAVIWfxmSQ 

Lição de Casa: MATEMÁTICA – Atividade em folha: Pinte os quadradinhos de acordo com a quantidade de 

cada elemento que está dentro do aquário.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_TfWu0c6XJ4
https://youtu.be/ujAVIWfxmSQ


 

 

 

  

 

SEXTA-FEIRA – 21/05 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje nossas atividades serão sobre o nosso novo Projeto Pedagógico “Festa 
Junina nas diferentes regiões do Brasil”, com vídeo e desafios super legais!!!  
 

 HORA DO CONTO: FESTA JUNINA 

 CAÇA-PALAVRAS – FESTA JUNINA 

 JOGO “NA FESTA JUNINA TEMOS...” 

 JOGO LETRINHAS (vamos usar as letras para escrever o que temos na festa junina?) 

 
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTI-

CA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática - Unidade 5 “Contando em diferentes Épocas e Lugares” 

Ficha 40: A criança deverá jogar o jogo dominó com um adulto ou outra criança (foi como lição de casa dia 12), 

em seguida responder as questões da apostila. 

Atividade em caderno: A criança deverá colar a carta número 30 da batalha de cartas no caderno e continuar a 

sequência numérica até o número 50.  

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PROJETO PEDAGÓGICO: “Festa Junina nas diferentes regiões do Brasil” 

Trabalhando a Região Norte: leitura, pela professora, do texto curiosidades e trocas de ideias entre todos.  

Em seguida, as crianças farão a ilustração da festa junina na Região Norte e o registro das atividades. 

Obs: As atividades do projeto serão disponibilizadas no APP. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HORA DO JOGO: Nesse momento, a criança (presencial e on-line) poderá escolher um jogo ou livro. A pro-

fessora acompanhará esse momento on-line. 

Lição de Casa: Não haverá. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6SJB_B0Iv-Y
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=14152
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=5002
http://www.escolagames.com.br/jogos/letrinhas/?deviceType=computer
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k

