
 

 

Inf.: 0551/20  
 
 
 

Bragança Paulista, 16 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 1º ano A – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 16/09 a 22/09 

 

#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  

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei
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Planejamento Semanal de 16/09 a 22/09 
 
Entrega do material do 3º bimestre dia 22/09, 3ª feira, 13h30 às 17h. 
 
Para as professoras Maria Leticia e Elaine entregar:  
 

 Atividades feitas nas folhas xerocadas. 
 Lição de Casa da Apostila de Língua Portuguesa e Matemática (folhas avulsas). 
 Livro do Folclore confeccionado pela criança. 

 
POR FAVOR, escrever nome e sobrenome em todas as atividades e colocar separadas. 
 

QUARTA-FEIRA – 19/09 

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

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA: UNIDADE: “LÁ VEM HISTÓRIA” 

Fichas: 23 e 24. 

Acessar o link:  https://youtu.be/9DCHO46Afco para as orientações da professora Maria Letícia. 

APOSTILA DE HISTÓRIA: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0 DIREITOS DA CRIANÇA 

Ficha 4: Trabalho Infantil 

Acessar o link: https://youtu.be/DAzp_jEBy6U para as orientações da professora Maria Letícia. 

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

Sapeca – semana – sacola 

Casaco – visita – tesoura 

Pássaro – pêssego - vassoura 

Ted (tempo de estudo dirigido) ou lição de casa: Apostila de língua portuguesa ficha 14: siga as pegadas do gigante e forme o nome 

de cinco animais. 

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

link: https://www.youtube.com/watch?v=iiochkj3xys 

Objetivos: direção visual motora; coordenação motora fina; noção de espacial. 

Material: prendedor; colher, copo descartável e tampinha de garrafa. 
 

QUINTA-FEIRA – 17/09 

APOSTILA DE MATEMÁTICA: UNIDADE 3: “CONTAGEM INCA” 

Fichas: 25 – 26 - 27 

Acessar o link:  https://youtu.be/6cZ1Y4SvJNk para as orientações da professora Maria Letícia. 

REVISÃO PARA A ATIVIDADE AVALIATIVA DIGITAL: 

Acessar o link: https://youtu.be/pT1yYEOtmy8 para as orientações da professora Maria Letícia. 

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

Apostila de matemática ficha 6: desenhar e montar três quipos. 

ARTE: Acessar o link https://youtu.be/przzkr34bfu com as orientações da professora Adriana. 

Vamos conhecer alguns quadros famosos que retratam animais de estimação.  

Em seguida, fazer um desenho do seu animal e um cenário bem legal pra ele, caso você não tenha um animal escolha qualquer um 

que você gostaria de ter. 

Seja criativo e caprichoso!! Boa atividade!! 

Atividades que deverão ser entregue dia 22/09: atividade sobre a obra "o mamoeiro" da Tarsila do Amaral (semana de 29/07 a 

04/08). 

Atividade sobre o quarto do Van Gogh (semana de 05/08 a 11/08) 

Atividade sobre o dragão (semana de 19/08 a 25/08) 

Atividade sobre a música do grupo palavra cantada (semana de 26/08 a 02/09) 
 

Atividade Avaliativa Digital - 18:00h às 19:30h 
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SEXTA-FEIRA – 18/09 

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA: UNIDADE: “LÁ VEM HISTÓRIA” 

Ficha 25. 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=UuzkWzDEUoo HISTÓRIA “O GIGANTE EGOÍSTA” 

FICHAS: 26 - 27 

Acessar o link: https://youtu.be/3kyCczSkTkk  para as orientações da professora Maria Letícia. 

APOSTILA DE HISTÓRIA: 

Ficha 5: TODA CRIANÇA TEM DIREITO DE IR À ESCOLA 

Acessar o link: https://youtu.be/VqhZNkNzoy4 para as orientações da professora Maria Letícia. 

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

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA FICHA 15: Escreva nos quadrinhos o que se passa nas cenas. 

INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=f1JdYP6-Bho para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  

PROGRAMAÇÃO:  

NIGHT AND DAY  

- INTRODUÇÃO  

- MÚSICA: OPEN SHUT THEM (SUPER SIMPLE SONG) 

- EXPLICAÇÃO DA ATIVIDADE (FOLHINHA ENVIADA JUNTO COM O MATERIAL DO ALUNO - ACTI-

VITY SHEET 8)  – REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE NA ADD). 

- SUGESTÃO DE SITE: HTTPS://WWW.ABCYA.COM/GAMES/COUNTING_FISH 

Obs: todas as atividades deverão ser guardadas em um envelope grande ou saquinho plástico com nome 

completo, série e matéria (inglês) para ser entregue no dia 22/09. 

 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 21/09 

APOSTILA DE MATEMÁTICA: UNIDADE 3: “CONTAGEM INCA” 

Fichas: 28 – 29 

Acessar o link: https://youtu.be/2o1ieMl6YLI para as orientações da professora Maria Letícia. 

MATEMÁTICA: CADERNO: Faça o agrupamento, desenhando bolinhas, do número 42 (10 / 10 / 10 / 10/ 2). 

DATA COMEMORATIVA: 21 de setembro - Dia da Árvore 

Colagem usando diferentes materiais como papéis, cascas de lápis, folhas naturais, grãos, etc. 

TED (TEMPO DE ESTUDO DIRIGIDO) ou LIÇÃO DE CASA: Apostila de língua portuguesa ficha 16: escreva as palavras, agrupando-

as, de acordo com o número de letras. 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/H6C-Bv_axUE com as orientações da professora Cris. 

Ficha 12 – músicas daqui e dali – América Central 

Música: Jennie Mamma – canção típica de algumas regiões da América Central. 

Letra – mistura do inglês com palavras de origem africana 

Percepção auditiva – você conhece bem a voz dos seus amigos de sala? Se você estivesse de olhos fechados e um dos seus amigos 

cantasse Jessie Mamma, você acha que reconheceria a voz dele? 

Atividade da ficha 12: desenhe o amigo da sua sala que você reconhece a voz. 
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TERÇA-FEIRA – 22/09 

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA: UNIDADE: “LÁ VEM HISTÓRIA” 

Fichas: 28 - 29 

Acessar o link: https://youtu.be/_geHO9EEor0 para as orientações da professora Maria Letícia. 

ALFABETIZAÇÃO: CADERNO: ESCREVA AS RIMAS: Guitarra – cigarra / caracol – girassol / colorida - margarida / passarinho – 

ninho 

TED (Trabalho de Estudo Dirigido) ou LIÇÃO DE CASA: Apostila de língua portuguesa ficha 30 e anexo dos personagens: montar o 

cenário.  

 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMÁTICA: Caso você tenha faltado na minha ADD desta semana ou ainda tenha ficado com alguma dúvida, acesse o link 

https://youtu.be/k3-DsPBpBzc com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não 

há necessidade de assistir ao meu vídeo com as orientações. 

Programação: Nessa semana, vamos reforçar nossos conhecimentos matemáticos e de Língua Portuguesa Por último, segue uma 

nova biblioteca virtual para que vocês realizem diversas leituras e se divirtam!  

 ANTECESSORES E SUCESSORES 

 CONSOANTES E VOGAIS 

 PALAVRA SECRETA 

 KIDSBOOK – BIBLIOTECA VIRTUAL 

OBS: Lembre-se da atividade avaliativa enviada na programação da semana retrasada (de 26/8 a 01/9). Você precisará 

imprimir e realizar esta atividade para entregá-la no colégio no final do bimestre, conforme ori-

entações já enviadas pelo app e por e-mail dos responsáveis no Informativo 0460/20. 

          →  ASSISTA AO VÍDEO COM ORIENTAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES AVALIATIVAS – 3º 

BIMESTRE.  ← 

________________________________________ 

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 

 

 

  

https://youtu.be/_geHO9EEor0
https://youtu.be/k3-DsPBpBzc
https://www.cokitos.pt/anterior-e-posterior/play/
https://www.cokitos.pt/consoantes-e-vogais-em-teclado/play/
http://m.hvirtua.com/palavra-secreta
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/
https://youtu.be/Ua__KndgyTo
https://youtu.be/Ua__KndgyTo
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