
 

 

Inf.: 0467/20  
 
 
 

Bragança Paulista, 19 de agosto de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 1º Ano A – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 19/08 a 25/08 

 

 #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. 

Lembramos 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-ei 

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 19/08 a 25/08 
 
 

QUARTA-FEIRA – 19/08 

Acessar o link:  https://youtu.be/IcmiXTWHt0w para as orientações da professora Maria Letícia. 

Apostila de Língua Portuguesa: 

Unidade 1: “medo, medinho, medão” 

Ficha 14: escrita estôntanea 

Acessar o link: https://youtu.be/zvy1radl8dk para as orientações da professora Maria Letícia.  

Alfabetização: Atividade folha: 

Leia as palavras e escreva, em letra cursiva, embaixo do desenho. 

Caderno: Leitura de palavras com s (será uma brincadeira) 

Forme uma frase com a palavra que você leu 

Ted (tempo de estudo dirigido) ou lição de casa: 

Apostila de língua portuguesa: liçâo de casa ficha 7  

Conheça um pouco maia sobre a cuca. 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Objetivos: coordenação motora fina; noção espacial; competição e tática. 

Material: mesa, 6 tampas de garrafa pet e um “gol”. 

Atividade: participando das adds não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas aulas. Caso contrário, acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=iyowt8gobb0 brincadeira: futebol com dedos.  

Joga-se sozinho ou em dupla. Em cima da mesa (ou chão), delimita-se à área do campo de cada jogador, no caso, cada lado da mesa 

um gol, dentro do gol duas tampinhas sobrepostas, seria o goleiro, cada participante com 3 tampinhas do seu lado do campo (não mar-

car o meio de campo), precisará avançar até o gol do adversário, porém com o dedo batendo nas tampinhas, precisará movimentar uma 

peça entre duas, fazendo um “8”. 

 

 
 

QUINTA-FEIRA –20/08 

Alfabetização: Atividade folha: 

Separe as palavras de acordo com o som do “s” 

Atividade de revisão: 

Faremos uma revisão para a atividade avaliativa 

Acessar o link: https://youtu.be/CnXcSUe0wdk para as orientações da professora Maria Letícia. 

Alfabetização: Caderno: 

LEITURA DE PALAVRAS E ESCRITA DE FRASES 

Acessar o link:  https://youtu.be/K7_pkL5D_nM para as orientações da professora Maria Letícia. 

TED (Trabalho de Estudo Dirigido) ou LIÇÃO DE CASA: 

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA: FICHA 8 DE LIÇÃO DE CASA 

ORDENE AS PALAVRAS E FORME A FRASE. 

ARTE: vamos ouvir a história e música sobre o dragão  

Em seguida vamos fazer o nosso dragão https://youtu.be/cfmx3qs2bak 

Vídeo com as orientações para essa atividade: https://youtu.be/lfh65upvhyi 

ATIVIDADE AVALIATIVA ÀS 18:00 h 
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SEXTA-FEIRA – 21/08 

Apostila de matemática: Unidade 2: “bolo de caneca” 

FICHAS 13 E 14 

Acessar o link: https://youtu.be/i9UA9SMYlGc para as orientações da professora Maria Letícia. 

Alfabetização: Caderno: 

Escrita de um pequeno texto sobre o saci pererê 

Ilustrar. 

Acessar o link: https://youtu.be/RAvOjl_uqRA para as orientações da professora Maria Letícia. 

TED (Trabalho de Estudo Dirigido) ou LIÇÃO DE CASA: 

Folha: pinte os personagens do folclore, recorte, monte o nome e cole no caderno de desenho. 

INGLÊS: acesse o link  https://www.youtube.com/watch?v=mearlaad_d0 para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  

Programação:  

Night and day 

- introdução  

- música: red, yellow, green, blue. 

- explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno (activity sheet 4)  – realização da 

atividade na add). 

- vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=hg85d69pepw 

 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 24/08 

Apostila de geografia: “no ritmo da natureza...” 

FICHA 2: OS RITMOS DA NATUREZA (VENTO) 

Acessar o link: https://youtu.be/oeNSvTjtXZ0 para as orientações da professora Maria Letícia. 

Apostila de matemática: Unidade 2: “bolo de caneca” 

FICHAS 15 E 16 

Acessar o link: https://youtu.be/GIuDfIHefOM  para as orientações da professora Maria Letícia. 

TED (Trabalho de Estudo Dirigido) ou LIÇÃO DE CASA:  

Apostila de matemática: ficha 4 - agora é a sua vez! 

MÚSICA: acessar o link  https://youtu.be/ffcondelo7w  

Ficha 9 – exploração e descoberta 

A flauta de pan 

Disposição das notas musicais 

Música: el cóndor pasa – acesse: https://www.youtube.com/watch?v=8kqzhybzkls 

Atividade da ficha 9: desenhe uma flauta de pan e escreva as notinhas musicais nos tubos. 
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TERÇA-FEIRA – 25/08 
 

MATEMÁTICA: caderno: 

OPERAÇÕES DE ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO 

Acessar o link: https://youtu.be/tCL8WaMBcms para as orientações da professora Maria Letícia. 

Alfabetização: Caderno: 

SEPARE AS SÍLABAS 

COMPLETE A HISTÓRIA 

Acessar o link: https://youtu.be/N3GaEc3oHbw para as orientações da professora Maria Letícia. 

TED (Trabalho de Estudo Dirigido) ou LIÇÃO DE CASA: 

Apostila de língua portuguesa: caderno de jogos 

Jogo do dominó dos personagens do folclore 

INFORMÁTICA: acessar o link https://youtu.be/4jcvrhsx1vw com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: nessa semana, vamos continuar com as atividades SOBRE O FOLCLORE!!! VAMOS 

LÁ!!! 

 JOGO DA FORCA - FOLCLORE 

 PALAVRAS CRUZADAS - FOLCLORE 

 DESAFIO DO FOLCLORE 

     � QUE TAL POSTAR UMA FOTO SUA REALIZANDO A ATIVIDADE DE INFORMÁTICA SOBRE FOLCLORE QUE MAIS 

GOSTAR NAS REDES SOCIAIS COM A #OBJETIVOBRAGANÇA! � 

_________________________________________ 

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♦) 

 

 

https://youtu.be/tCL8WaMBcms
https://youtu.be/N3GaEc3oHbw
https://youtu.be/4jcvrHSx1vw
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https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

