
 

 

Inf.: 0284/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 01 de julho de 2020. 
 

#fiqueemcasa 
 

1° ano B - Ensino Fundamental 

 
Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 
Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar novos 

aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 
Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará!  

Para acessar, basta entrar no site:  http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei 

                                                     Senha: 40346666 para todas as reuniões 
Vamos ao trabalho! 
Relembrando o esquema de atividades remotas:  

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e se necessá-
rio for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizamos no site do colégio, 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; basta 

clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo e na 

execução das tarefas da apostila. 

 As atividades em folhinhas foram impressas e entregues junto com o material do aluno. 

 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 preciso 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 vontade para 
retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras informações do portal. 
Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 
Saudades... Com carinho... Professores do 1° ano 

 
 

 
 
 
 

 
 

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


 

 

 
Programação para a semana de 01/07 a 07/07 
 

QUARTA-FEIRA – 01/07 

Acessar o link: CLIQUE AQUI para as orientações da professora Elaine.  

ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO:  

(AS ATIVIDADES FORAM IMPRESSASS E ESTÃO NO MATERIAL DA CRIANÇA) 

Poesia: “O Pato”. Agora, responda. 

Complete as frases usando o banco de palavras (pipoca, panela, pirulito, peteca). Complete com 

a sílaba que falta (pa-pe-pi-po-pu). 

Antes de realizar a atividade, CLIQUE AQUI para ouvir a música “O PATO”. 

Antes de realizar a atividade, CLIQUE AQUI para conhecer a “FAMÍLIA SILÁBICA DO P” 

CLIQUE AQUI para a explicação da professora Elaine.  

Lanchinho 

 

Escovação 

 
 INFORMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/4b6ZFVLUaNI com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, faremos uma atividade super bacana, chamada GAMIFICAÇÃO. Vamos descobrir o que é gamificação e 

seguir o passo a passo descrito no vídeo da professora Gabi acima. Para essa atividade, por favor, peça a ajuda de alguém da sua família!  
Mas antes, vamos jogar um caça palavras já pronto no primeiro site, para entender como funciona! 

Uma dica: Se desejar, pause o vídeo com as orientações da professora após a explicação de cada atividade. Realize a mesma e 
retorne ao vídeo dela para a explicação da próxima atividade. 

 

 CAÇA PALAVRAS 

 CRIADOR DE CAÇA PALAVRAS (para criar, imprimir e brincar com a família) 

 JOGO DE LEITURA  

 
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) 
Nossos bate papos foram muito legais!!! Não perca o próximo!!! Vou te esperar!!! 

  

QUINTA-FEIRA – 02/07 

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA: Unidade 4: “TUDO VIRA FESTA”  

Ficha 34: (SAMBA DO URUBU)  

Lição de Casa (ANEXO): Fichas 13 e 14 (Adivinhas de animais), Ficha 15 (Nomes de animais) 

Para realizar as Fichas CLIQUE AQUI e acompanhe para a explicação da professora Elaine.    

Lanchinho       

  

Escovação   

  

ARTE: Acessar o link:  https://youtu.be/146lDPUZmz4 assistam também esse vídeo super interessante sobre o assunto fo-

lhas https://youtu.be/NKQFJsNinF4 

A atividade deverá ser feita em uma folha sulfite com colagem de folhas de árvores formando uma figura humana. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xsaonVbVkRk
https://www.youtube.com/watch?v=_8qSAHUUNgU
https://www.youtube.com/watch?v=0PG7Q2w-1Dc
https://youtu.be/NsgOaHKc6IY
https://youtu.be/4b6ZFVLUaNI
http://www.escolagames.com.br/jogos/cacaPalavras/
https://www.geniol.com.br/palavras/caca-palavras/criador/
https://www.digipuzzle.net/minigames/beehive/beehive_animals_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/palavras/index.htm
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/FgusMSCK6RE
https://youtu.be/146lDPUZmz4
https://youtu.be/NKQFJsNinF4


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 03/07 

APOSTILA DE CIÊNCIAS: FICHA 8 - A DIVERSIDADE DA NATUREZA 

Antes de realizar a atividade, CLIQUE AQUI para assistir o desenho da Turma da Mônica sobre “Respeito e Tolerância.” 

Antes de realizar a atividade, CLIQUE AQUI para assistir o desenho da Turma da Mônica sobre “Cuidado com o Meio Ambiente.” 

 CLIQUE AQUI e acompanhe a explicação da professora Elaine.   

ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO:  

(A ATIVIDADE FOI IMPRESSA E ESTÁ NO MATERIAL DA CRIANÇA) 

Vamos procurar as palavras e circular (pipoca, piada, pirulito, papo, papai, pata, picolé). 

Escreva as palavras, que você circulou, em letra cursiva. 

(PARA QUEM PUDER, FAREMOS ESSA ATIVIDADE NO BATE PAPO DE 5ª FEIRA- 02/07) 

Lanchinho 

 

Escovação 

 
MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/HWLiZnITlws com as orientações da Profª Cris. 

 Ficha 3 – Exploração e descoberta 

Atividade de Andamento  

Músicas: Bate o Monjolo (Brasil) e Antón Pirulero (Argentina) 

Desenhe a bandeira da música que tem o andamento mais rápido. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 06/07 

APOSTILA DE MATEMÁTICA: Unidade 5: “CONTANDO EM DIFERENTES ÉPOCAS E LUGARES”  

AULA EAD OBJETIVO, CLIQUE AQUI para a explicação da Profª Érika 

Ficha 37: (Código Maia e Egípcio) 

ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO:  

(AS ATIVIDADES FORAM IMPRESSAS E ESTÃO NO MATERIAL DA CRIANÇA) 

Junte os números e forme palavras. Usando as palavras do banco, escreva os nomes: 

(pirulito, pipoca, pipa, picolé) 
Lanchinho      

 

Escovação  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=qsRfjX4PQLg com as orientações da professora Vivian. 

Objetivos: Concentração; atenção; habilidades de equilíbrio estático, coordenação motora grossa e fina; noção espacial; lateralidade. 

Material: materiais reciclados, como: garrafas pet, copos plásticos, potes, frascos ou outros similares. 

Atividade: Equilíbrio 360º. Colocar todos estes objetos em pé, em círculo; logo a criança ficará no centro, deverá derrubar todos os objetos 

usando apenas um pé para isso, e sem poder apoiar no chão antes que termine de derrubar todos; realizar o mesmo procedimento utilizan-

do o outro pé. Variação: derrubar de costas; parte interna do pé e parte externa; derrubar bolinhas sobre o objeto; derrubar com a mão es-

tando somente com um pé apoiado ao chão. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sDWQ-QuSXXQ
https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8
https://youtu.be/SkBO3Z9D1FM
https://youtu.be/HWLiZnITlws
https://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/CDELI29052020AD
https://www.youtube.com/watch?v=qsRfjX4PQLg


 

 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 07/07 

APOSTILA DE MATEMÁTICA: Unidade 5: “CONTANDO EM DIFERENTES ÉPOCAS E LUGARES”  

AULA EAD OBJETIVO, CLIQUE AQUI para a explicação da Profª Érika 

Fichas 38 e 39: (Código Maia e Egípcio) 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

 INGLÊS: Acesse o link:  https://www.youtube.com/watch?v=Z3P7Cxulb2U para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira. 

Programação: 

Scenery 

- Introdução  

- Música: Itsy Bitsy Spider 

- Explicação do conteúdo e atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno). 

- História: I can make things 

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=xbSSm_p782c 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/CDELII29052020AD
https://www.youtube.com/watch?v=Z3P7Cxulb2U
https://www.youtube.com/watch?v=xbSSm_p782c

