
 

 

Inf.: 0105/20              
 

 Bragança Paulista, 13 de maio de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 1° ano B da Educação Fundamental.  

  Planejamento Semanal de 13/05 a 19/05 

 

   #fiqueemcasa 
 

Sabemos que na semana que passou todos foram muito colaborativos, atentos e desenvolve-
ram suas obrigações com primor.  

Assim, vamos dar continuidade as nossas Atividades Remotas, pois há muito trabalho e 
aprendizado pela frente. 
 Relembrando o esquema de atividades remotas:  
Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e se 
necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, os planejamentos semanais serão disponibilizados em nosso site, 
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; 

 Os vídeos que vocês deverão assistir, estão disponíveis no portal do Colégio Objetivo 
(www.objetivo.br). Vocês terão acesso utilizando matrícula e senha: digite 80520 + RM com 6 
dígitos, onde aparece matrícula ou CPF e repita esse mesmo número para senha Em seguida 
entre no “CONTEÚDO ON-LINE” (ao lado esquerdo da tela) e automaticamente você será di-
recionado para as disciplinas que você deverá acessar para realizar suas atividades. 

  Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo 
e na execução das tarefas da apostila. 

 Junto com o semanário, enviaremos um link de vídeo, que vocês poderão e deverão acessar, 
antes de começar as tarefas. Nesse link, constarão orientações importantes para que as ativi-
dades sejam concluídas com sucesso.  

 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 preci-
so 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 von-

tade para retornar às explicações das vídeo aulas e consultar quando quiser os textos e outras in-
formações do portal. Para facilitar o estudo, elaboramos o seguinte cronograma. 

 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/


 

 

 
Programação para a semana de 13 a 19/05   
 

QUARTA-FEIRA - 13/05 

Acessar o link: https://youtu.be/-M1VHP7jBlw com as orientações da professora Elaine.  

EAD Objetivo – Língua Portuguesa 
Aula nº 1: Quem quiser que conte outra - Acessar o link: http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/QQCOI23042020AD   

Nesta aula de nº 1, a criança deverá ouvir a história da “Dona Baratinha”, NÃO PRECISA SER FEITA AS ATIVIDADES QUE A PRO-
Fª ÉRIKA SUGERE NA FOLHA DE SULFITE (o registro será na apostila). As crianças farão a atividade da ficha 21 (recortar e colar, na 
ordem, os versos da música que a Dona Baratinha cantava). Fazer o registro na ficha 22, respondendo o que se pede.  
Atividades de Alfabetização: estarão no APP do Colégio (disponível no ambiente Conteúdo de Aula/dever), favor imprimir. 
Todas as atividades deverão ser feitas com letra cursiva. Escreva a família silábica da consoante f F, forme palavras de acordo com o 

número. Escreva o nome dos desenhos, pinte as sílabas que formam o nome do desenho. 

Lanchinho 

 

Escovação 

 

Aula Informática 

Acessar o link https://youtu.be/Y4V71vIcJWg com as orientações da professora Gabriela Leme. 

Programação: Vamos relembrar o alfabeto? Primeiro, assista ao vídeo abaixo: 

Música do alfabeto só com personagens infantis (ABC dos desenhos): https://www.youtube.com/watch?v=VgUAWAX5dcI  

Jogos on-line de alfabetização: Complete com as vogais que faltam: http://www.medeirosjf.net/iara/vogais/vogais1.html  

Jogo das letras (forme as palavras): http://www.medeirosjf.net/iara/fonemas/jogodasletras1a.html   

Devido ao aumento dos casos de dengue na nossa cidade, vamos testar nossos conhecimentos sobre o assunto? Aqui você encon-

trará diversos jogos para te ajudar nesse desafio: 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?procurar_por=DENGUE 

 

QUINTA-FEIRA - 14/05 

Apostila de Matemática: Unidade 3: “Festa de Aniversário” 

EAD Objetivo – Matemática 
Aula nº 1: Festa de Aniversário - Acessar o link http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/FAI23042020AD  

Nesta aula, a criança deverá ouvir a leitura da ficha 19 feita pela profª Cida. NÃO PRECISA SER FEITA AS ATIVIDADES QUE A 
PROFª CIDA SUGERE NA FOLHA DE SULFITE (o registro será na apostila). 
A tabela numérica as crianças já têm, está atrás do alfabeto plastificado que foi entregue no início do ano. 
As cédulas de dinheiro estamos enviando junto com o encarte dos jogos (pode recortar). A criança deverá registrar na ficha 20 o que 
compreendeu. Realizar a Lição de Casa da ficha 6. 
Obs: A ficha 21 é opcional, estamos encaminhando o jogo “Mercado de Brinquedos”, a criança fará o registro do resu ltado do jogo. 

Atividade de Matemática: está no APP do Colégio (disponível no ambiente Conteúdo de Aula/dever), favor imprimir. Complete a se-
quência numérica até 39, escreva o número que vem antes e depois. 

OBS: Treinar a escrita do nome e sobrenome em letra cursiva. (usar uma folha que tenha em casa). 

Lanchinho      

 

Escovação  

 Aula de Arte 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=wxilQinmulo  com as orientações da professora Adriana.  
Os alunos deverão explorar diferentes materiais que possuam em casa, podendo ser grãos, folhas, sementes, macarrão, folhas se-
cas, lãs, tampinhas de garrafas, entre outros. Façam uma colagem usando esses materiais.  
Usem a criatividade e divirtam-se! 
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SEXTA-FEIRA - 15/05 

Apostila de Língua Portuguesa: Unidade 3: “Quem quiser que conte outra” 

EAD Objetivo – Língua Portuguesa 
Aula nº 2: Quem quiser que conte outra - Acessar o link    http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/QQCOII23042020AD  

Nesta aula, a criança deverá ouvir e cantar a música “A barata diz que tem...” juntamente com o professor de música e realizar o 
registro da ficha 24, escrevendo o nome dos desenhos. 
OBS: A ficha 23 já foi solicitada a confecção do fantoche (levar quando retornarmos). 

Realizar a Lição de Casa das fichas 18, 19 e 20. Referentes a história da “Dona Baratinha.” 
Atividade de Alfabetização: está no APP do Colégio (disponível no ambiente Conteúdo de Aula/dever), favor imprimir. 

Toda a atividade deverá ser feita com letra cursiva. 
Poema: “Fada do Dente”.  Copie as palavras com a letra f. 

Lanchinho 

 

Escovação 

 

Aula de Música 
 

Acessar o link: https://youtu.be/o5FOAEQMAVY com as orientações da professora Cris.  

Sons com a boca: Aquecimento vocal;   

Caixa Musical: Música Surpresa;  

Performance com colheres: Baile tré lé lé;   

História Cantada: Era uma casa bem fechada 

 

SEGUNDA-FEIRA - 18/05 

Apostila de Matemática: Unidade 3: “Festa de Aniversário”  

EAD Objetivo – Matemática 
Aula nº 2: Festa de Aniversário - Acessar o link http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/FAII23042020AD  

Nesta aula, a criança deverá ouvir a explicação da profª Cida para realizar o registro das fichas 22 e 23. Realizar a Lição de Casa da 
ficha 7. 
Apostila de Matemática: Unidade 3: “Festa de Aniversário” EAD Objetivo – Matemática 
Aula n°3: Festa de Aniversário - Acessar o link http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/FAIII23042020AD  

Nesta aula, a criança deverá ouvir a explicação da profª Cida para realizar o registro das fichas 25 e 26.   A ficha 27 não precisa ser 

realizada. 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

Aula de Educação Física 

 

 Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=cdOoHX6Gz4o com as orientações da professora Vivian.  

Objetivos:  

Organização do espaço gráfico. Educação visomotora e educação da mão. 

Material: Folha de sulfite; lápis e tampinhas plásticas. 

Atividades: Exercício direcionado de espaço gráfico 
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TERÇA-FEIRA - 19/05 

Apostila de Matemática: Unidade 3: “Festa de Aniversário”  

EAD Objetivo – Matemática 

Aula n°4: Festa de Aniversário - Acessar o link http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/FAIV23042020AD  

Nesta aula, a criança deverá ouvir a explicação da profª Cida para realizar o registro da ficha 29. A ficha 28 não tem aula digital mas 

a criança poderá realizar pois é uma questão de observação. A ficha 30 não precisa ser realizada (faremos no retorno). 

 Atividade de Matemática: está no APP do Colégio (disponível no ambiente Conteúdo de Aula/dever), favor imprimir. 

Vamos contar e juntar. 

OBS: Treinar a escrita do nome e sobrenome em letra cursiva. (usar uma folha que tenha em casa). 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

Aula de Inglês 
 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=_9W5qIibheEpara acessar as orientações da professora Patrícia Pereira. 
Programação: 

Shapes and Colors 
- Introdução  
- Hello Song 
- Explicação do conteúdo e atividade (folhinha enviada pelo app) + vídeo 

- Vídeo de apoio https://www.youtube.com/watch?v=aMTIm-D1l54 

 
 
 

Continuem realizando as atividades com dedicação! 

Estamos com saudades! Se cuidem! 

Beijos. 

  Professores do 1º Ano 

 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/FAIV23042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=_9W5qIibheE
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