
 

 

 
Inf.: 0223/20 

 
Bragança Paulista, 17 de junho 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 
necessário 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, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente Conteúdo de 
aula/dever. 

 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
file:///C:/Users/Raquel%20Pinheiro/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YM2U4FVX/www.objetivobp.com.br


 

 

 
 
Programação para a semana de 17/06 a 23/06. 

QUARTA-FEIRA – 17/06 

Acessar o link: Clique Aqui  para as orientações da professora Elaine.   

ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO: (AS ATIVIDADES JÁ FORAM IMPRESSAS E ESTÃO NO MATERIAL DA CRIANÇA) 

Clique Aqui para a explicação da professora Elaine. 

Leitura da parlenda “Macaca Sofia”, escrita da família silábica m /M, escrita de palavras com m. 

Circule a palavra de acordo com a figura. Escreva as palavras, que você circulou, usando letra cursiva. (PALAVRAS COM M) 

Lanchinho  

  

Escovação  

  
INFORMÁTICA: Acessar o link: Não acessar as atividades abaixo sem antes acessar o link https://youtu.be/JfzHG51ljWI com as orienta-

ções da profª. Gabi:  

Programação: Nessa semana, continuaremos as brincadeiras no nosso “ARRAIAL VIRTUAL”! E também, vamos realizar atividades so-

bre o alfabeto e matemática! Vai ser muito legal!!! 

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. 

 7 erros festa junina  

 Festa junina - figuras geométricas  

 Dominó - festa junina  

 Matemática – calcule e pinte  

 Alfabeto (cobrinha) 

CONTEÚDO ESPECIAL: 

 ATIVANDO O ADOBE FLASH PLAYER PARA ABRIR OS JOGOS 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 

Não perca o nosso próximo bate papo, teremos mais um grande desafio!!! 

Vou esperar você por lá!!! Não falte!!!                                                                                                                                                                                  

  

QUINTA-FEIRA – 18/06 

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA  

Unidade 4: “Tudo vira Festa”  

Fichas: 39 e 40 (Assunto Festa Junina)  

Clique Aqui para a explicação da professora Elaine. 

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANEXO) 

Lição de Casa: Ficha 29 (Festa de Aniversário) e Ficha 30 (Festas da nossa cultura) 

Lanchinho       

  

Escovação   

  
ARTE: Acessar o link: https://youtu.be/vYSQw5FFtgM com as orientações da professora Adriana.   

Seguindo as orientações do vídeo, vamos construir um galo??? Vocês vão adorar!! Boa atividade!!! 

   

  

  

 

 

 

 

https://youtu.be/bs8nfo_4t1g
https://youtu.be/M1cYhz2RZ1s
https://youtu.be/JfzHG51ljWI
https://www.nossoclubinho.com.br/jogo-dos-7-erros-festas-juninas/
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=8370
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=3178
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-calcule-e-pinte
https://www.digipuzzle.net/minigames/snake/snake_alphabet_order.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/TskHW_UK9TQ
https://youtu.be/vYSQw5FFtgM


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 19/06 

PROJETO “BRINCANDO E APRENDENDO COM PARLENDAS” 

Clique Aqui para as orientações da professora Elaine. 

ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO: (A ATIVIDADE JÁ FOI IMPRESSA E ESTÁ NO MATERIAL DA CRIANÇA) 

Pinte os desenhos, recorte e monte as palavras no caderno (Jogo de Palavras com M). 

(O CADERNO FOI COM O MATERIAL) 

Lanchinho  

  

Escovação  

  
MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/6sSO2TkHY2w com as orientações da Professora Cris.  

Data comemorativa: Festa Junina. Forró do Movimento (Marcelo Serralva). Forró Lentinho - material: 2 colheres. 

 História e Música: O passarinho e o espantalho (Sandra Lima). 

 
 

SEGUNDA-FEIRA - 22/06 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA: (AS ATIVIDADES JÁ FORAM IMPRESSAS E ESTÃO NO MATERIAL DA CRIANÇA) 

Quem vem antes e quem vem depois? (sequência numérica) 

Vamos contar e juntar? (brinquedos, frutas, aves e doces) 

Lanchinho       

  

Escovação   

  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=14SP3CJ-gZE com as orientações da professora Vivian.   

Objetivos: Atividade trabalhando a coordenação óculo pedal e equilíbrio; o objetivo é pegar o lápis que está sobre os copos usando um pé 

e equilibrar em cima de outros dois copos ao lado, sem deixar cair. 

Material: copo descartável ou plástico e lápis. 

Atividade Desafio do equilíbrio. Montar “torres” de copos em cima de cada duas o lápis atravessado, seriam 6 copos, 3 torres com lápis 

unindo-as. Ao lado montar o mesmo número de “duplas de torres” sem lápis e por fim pedir que a crianças transponha o lápis para a torre 

vazia utilizando os pés. Equilibra-se em um e realiza o exercício com o outro, no mínimo 3x com pé direito e3x com pé esquerdo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/lPXaysdHGnQ
https://youtu.be/6sSO2TkHY2w
https://www.youtube.com/watch?v=14SP3CJ-gZE
https://www.youtube.com/watch?v=14SP3CJ-gZE


 

 

 

  

 

 

TERÇA-FEIRA - 23/06 

ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO: (A ATIVIDADE JÁ FOI IMPRESSA E ESTÁ NO MATERIAL DA CRIANÇA). 

Complete as frases usando o banco de palavras (meia, menino, macaco, mala); O que é, o que é? (moto) 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA: (USAR O CADERNO QUE FOI NO MATERIAL DA CRIANÇA) 

Escrever a sequência numérica de 20 a 50. (caso precise, usar a tabela que está na pasta de lição de casa). 

Lanchinho       

  

Escovação   

  

INGLÊS: Acessar o link:   https://www.youtube.com/watch?v=wwbYo5uaSRE para acessar as orientações da professora Patrícia Perei-

ra. 

Programação: 

Character – Snow White 

- Introdução  

- Song: Finger Family 

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

- Story: I can make things 

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=quqjTlrcjko (português) 

    https://www.youtube.com/watch?v=payHOUiOuxQ (inglês) 

  

  

  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=whpsHOsI1Nc
https://www.youtube.com/watch?v=wwbYo5uaSRE
https://www.youtube.com/watch?v=quqjTlrcjko
https://www.youtube.com/watch?v=payHOUiOuxQ

