
 

 

Inf.: 081/20              
  

Bragança Paulista, 06 de maio de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos da 1° ano A do Ensino Fundamental. 

Planejamento Semanal de 06/05 a 12/05 

 
#fiqueemcasa  

 

Querida Família,  

Chegou a hora de retomar as atividades, mas não como o esperado e sim com aulas virtuais, mo-

mento no qual vamos descobrir novas formas de aprendizagem e um novo método de estudo, dessa 

vez com a ajuda de vocês. 

 Será de fundamental importância a parceria de vocês, contribuindo para o desenvolvimento das ati-

vidades propostas no Portal e App do Colégio. 

Nós, professoras do 1º Ano do Ensino Fundamental, separamos todo o material necessário para que 

vocês possam retirar no Colégio conforme a orientação da coordenação.  

Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica Valéria (9 

3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 

Seguem, algumas orientações de como proceder na realização das atividades: 

 

 Toda semana será enviado um link de um vídeo de orientação de quais aulas e atividades deve-

rão ser realizadas através do portal. Seguindo as aulas online, a orientação é de utilizar folhas de 

sulfite para a realização das atividades, mas em nosso caso iremos registrar os conteúdos nas 

próprias fichas da apostila que serão entregues.  Nesse link, constarão orientações importantes 

para que as atividades sejam concluídas com sucesso.  

 O link dessa primeira semana: https://youtu.be/HLDw44QZ-BA  

 Para acessar vocês devem entrar: www.objetivo.br, em seguida entrar com a matrícula e senha 

com o número 80520_ _ _ _ _ _ (que se completam com o RM do aluno), vocês devem clicar na 

janela EAD Objetivo, em seguida abrirá uma página com as seguintes opções: aulas digitais, su-

gestões de atividades, sugestões de leitura e atividades de movimento, clicar em aulas digitais e 

logo abaixo está escrito: acesso rápido, clicar em 1º ano do Ensino Fundamental aparecerá a dis-

ciplina Língua Portuguesa e logo abaixo Matemática. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/HLDw44QZ-BA
http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

 As crianças deverão assistir algumas dessas aulas, como explicaremos no Semanário, nos dias e 

horários mais conveniente a cada um. 

 

Programação para os dias 06 a 12 de maio de 2020 

 

Apostila de Língua Portuguesa  

Unidade 3: “Bichos e mais Bichos” 

 Aula nº 6: Bichos e mais bichos (EAD Objetivo) 

História: “A formiga boa” (Ficha 19) 

Fazer o registro nas fichas 18 e 18 A – Escreva o nome de um animal que inicie com cada le-

tra do alfabeto. Por exemplo: A- arara / B – baleia.... (a criança escolhe). 

Fazer o registro na ficha 19 A – A criança vai escrever de acordo com sua opinião. 

Fazer o registro na ficha 20- A criança irá escrever um recado para a formiga ou para a cigar-

ra, ela escolhe e escreve de acordo com suas ideias e compreensão. 

 

Apostila de Matemática: 

Unidade 3: “Álbum de figurinhas” 

 Aulas nº 6, 7 e 8: Álbum de figurinhas (EAD Objetivo) 

Fazer o registro nas fichas 13 e 14 – Situação Problema (pode desenhar as figurinhas para 

executar a contagem e fazer o registro numérico). 

Fazer o registro na ficha 15 – A criança vai escrever os números de acordo com a sequência 

de 1 a 18 numerando as figurinhas. 

Fazer o registro na ficha 16 – Leitura de Gráfico (registrar o dia da semana que vendeu mais 

e o dia que vendeu menos álbuns e quantos foram vendidos na semana toda). 

Fazer o registro na ficha 17- resposta pessoal (a criança escolhe qual álbum de figurinhas 

gostaria de fazer e assinala, registra a quantidade de páginas e de figurinhas). 

Na ficha 18 não precisa registrar, será a montagem do álbum com o carômetro dos amigos 

que será enviado posteriormente com a apostila. 

 

Atividades de Alfabetização: estarão disponíveis no APP do Colégio (por favor, imprimir)  

 Escrita da família silábica da letra D, escrita de palavras iniciadas com D 

 Escrita da família silábica D (maiúscula e minúscula cursiva), circule as palavras iniciadas 

com a letra D. 

 Complete frases e pinte a sílaba inicial de cada palavra. 

 Circule o nome de cada desenho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Obs: Todas as atividades deverão ser feitas com letra cursiva.           

Inglês: Vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=8NLd4usyL60  

Sceneries 

- Introdução aos pais e alunos 

- Explicação do conteúdo e atividade (folhinha enviada pelo app) 

- The ant and the grasshopper 

 

 Áudio para a realização da atividade: 

https://drive.google.com/file/d/16ykG7ri81YsS4x9pVWCSPmVLck6fFqcb/view?usp=sharing 

https://www.youtube.com/watch?v=diwcldiALac 

    

Arte: Vídeo:  https://youtu.be/d7L3xV30dhE                                                                                      

Ficha 02- Suas experiências  

A atividade dessa ficha deverá ser feita a partir da imagem da ficha 01 (obra do pintor Vincent Van 

Gogh) 

Música:   https://youtu.be/dnylRaS690M 

Saudação e Acolhida 

Aula de música 

Legal 

Música Ilustrada 

A Dona Aranha 

Ritmo e Coordenação Motora 

Minhas clavas vou bater 

História Cantada 

Eram dez lagartas 

*Atividade enviada pelo APP 

Conectar os pontos pela ordem numérica e colorir o desenho (folhinha disponível no App) 

 

Informática: Vídeo https://youtu.be/ZTLiQ1xrwI4  

 Acessar o Especial do Dia das Mães (com vídeo, jogo e uma tirinha de História em quadri-

nhos): https://iguinho.com.br/especial-mae.html  

 

 Jogo de colorir on-line (homenagem ao Dia das Mães):  

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=10236  

 

 “Teste” SOMENTE para as mamães  (Que tipo de mãe você é?): 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=9505  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8NLd4usyL60
https://drive.google.com/file/d/16ykG7ri81YsS4x9pVWCSPmVLck6fFqcb/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=diwcldiALac
https://youtu.be/d7L3xV30dhE
https://youtu.be/dnylRaS690M
https://youtu.be/ZTLiQ1xrwI4
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http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=9505


 

 

 

 

Educação Física: https://www.youtube.com/watch?v=djtkcsebcvs&t=3s  

Objetivos: Desenvolver a percepção visual-motora. Estimular a coordenação motora, noção de es-

paço e força. 

 
Material Necessário: Garrafas descartáveis vazia; balde, lixeira ou caixa; bola. 
 
Atividades: 
Boliche com garrafas: O boliche é um jogo que as crianças adoram e com o qual se divertem mui-
to. Usem a criatividade para montar os próprios pinos e a bola com materiais recicláveis. Os pinos 
podem ser numerados e não se esqueçam de fazer a contagem de pontos de cada jogador. 
 

 
 
Cestas de basquete com lixeira: O basquete também é um jogo muito apreciado pelas crianças e 
pode até mesmo ser praticado nos limites de casa, utilizando objetos simples, como um balde ou 
uma lixeira. Neste jogo, da mesma forma, recomendamos a contagem de pontuação dos jogadores. 
 

 
 
 

Muito Obrigada pela parceria!!  
Beijos para nossas queridas crianças!!! 

 
Professoras do 1º Ano A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=djtkcsebcvs&t=3s

