
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 24 de setembro de 2021. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 1º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 27/09 a 01/10 

 
         

 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial. 

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso de to-

dos. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei  

Senha: 40346666 para todas as aulas e em caso de impossibilidade da participação deverão 

ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer 

sintoma referente ao aluno, familiares e pesso-

as de convívio diário, mesmo se sua opção foi 

por aulas remotas. 

 

    Atenciosamente, 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei
http://www.objetivo.br/


 

 

 

 
 

SEGUNDA-FEIRA – 27/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

INGLÊS: Projeto (Feelings – folhinha disponível no APP) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila Unidade 2 – “Lá vem história” 

Ficha 17: Faremos uma produção de texto coletiva com a sugestão de um encontro da Chapeuzinho 

Vermelho com João e Maria. O texto será escrito na lousa para as crianças registrarem na ficha. 

Quem estiver on-line apresentaremos na tela. 

Ficha 29: O adulto fará a leitura da poesia orientando à criança nas rimas. Em seguida, a criança 

deverá escrever a palavra que falta para completar cada verso. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila Unidade 2 – “Bolo de Caneca” 

Ficha 19 e 20: EAD Colégio Objetivo:  

Acessar o link: 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200901_MonicaMunuera_Matematica_VI_1Ano_AD 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: As crianças irão escolher um livro para lermos na pracinha em frente à sala de aula. 

Lição de Casa de Língua Portuguesa Ficha 13: Complete a cruzadinha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200901_MonicaMunuera_Matematica_VI_1Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 

 TERÇA-FEIRA – 28/09 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INGLÊS: Projeto (Feelings Game) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 15 – Exploração e descoberta. 

Timbres e percepção 

Família dos instrumentos: cordas, sopro e percussão. 

Música: Piratas do Caribe. 

Atividade da Ficha 15: Desenhe um instrumento de corda, um de sopro e um de percussão. 

 
 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA (Atividade em caderno) 

Escrita de palavras e frases: corrida – barraca – marreco – passeio – pássaro – massa 

Vovó deu milho para o marreco. Rodrigo tem uma barraca no quintal. 

O pássaro fez ninho na árvore.  Hoje o passeio foi no sítio. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: Apostila de História, Geografia e Ciências (início da apostila): “Toda criança tem direi-

to de ir à escola”. 

Ficha 13: O adulto deverá ler o texto para a criança. Em seguida, trocar ideias e orientá-la no regis-

tro das questões sobre sua escola. (resposta pessoal) 

Lição de Casa de Matemática (folha encadernada):  Resolva as contas com atenção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

QUARTA-FEIRA – 29/09 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, teremos atividades envolvendo Informática, Matemática e Lín-

gua Portuguesa, além de finalizarmos o nosso Projeto Pedagógico. �� 

 

 LIGANDO AS LETRAS EM ORDEM ALFABÉTICA 

 DESENHOS E PALAVRAS 

 ADIÇÃO DE PRIMAVERA 

 JOGOS DA ESCOLA - SUBTRAIR 

 Hoje finalizaremos o trabalho com nosso autorretrato, para montarmos uma “colcha de 

autorretratos” da nossa turma! – AUTORRETRATO E IDENTIFICAÇÃO 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila Unidade 2 – “Lá vem história” 

Ficha 30: A criança irá colorir os personagens que estão no anexo da apostila. Em seguida, irá re-

cortar para montar o cenário na ficha 30. 

Jogo do Baralho Encantado: A criança irá recortar as cartas para montar uma história coletiva com 

os amigos. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA (folha encadernada):  

Probleminhas “adição” O adulto fará a leitura do problema com a criança. Em seguida, trocar idei-

as verificando se houve compreensão da situação - problema, orientar a criança no registro 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: CIRCUITO MOTOR VIAGEM PARA LUA  – Nessa aula vamos promover aos 

alunos experimentar variações de movimento através de um circuito motor bem divertido e desafia-

dor, onde vamos explorar a criatividade e a imaginação dos nossos alunos. 

Lição de Casa de Língua Portuguesa Ficha 14: Siga as pegadas do gigante e, juntando as síla-

bas, escreva o nome de cinco animais que ele encontrou no caminho. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.coquinhos.com/ligando-as-letras-em-ordem-alfabetica/play/
https://www.escolagames.com.br/jogos/desenhosPalavras/
https://www.coquinhos.com/adicao-de-primavera/play/
https://www.jogosdaescola.com.br/subtrair/
https://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/lingua-portuguesa/autorretrato-e-identificacao/


 

 

 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 30/09 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila Unidade 2 - “Lá vem história” 

Ficha 31: Usando as cartas do Baralho Encantado, iremos montar um texto coletivo e registrar na 

ficha. Quem estiver on-line também participará e terá o texto na tela. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA (folha encadernada):  

Probleminhas “subtração” O adulto fará a leitura com a criança. Em seguida, trocar ideias verifi-

cando se houve compreensão da situação - problema, orientar a criança no registro.  

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

CIÊNCIAS: Apostila de História, Geografia e Ciências (final da apostila): “Os Recursos Naturais e a 

Vida”. 

Ficha 12: O adulto fará a leitura do texto com a criança. Em seguida, trocar ideias verificando se 

houve compreensão e o que ela pensa sobre o assunto. Registrar: Comprar somente o necessário. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Apostila de História, Geografia e Ciências (final da apostila): “Os Recursos Naturais e a 

Vida”. 

JOGO ECOLÓGICO: A criança irá recortar as cartinhas com o nome dos produtos. Trabalhando os 

3 Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), a criança deverá separar as cartinhas. O que achar que não 

pertence a nenhum grupo usará “descartar.” 

Lição de Casa Lição de Casa de Matemática (2 folhas encadernada):  Observe a imagem e res-

ponda. Complete a sequência numérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 01/10 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

ARTE: Atividade sobre retalhos. Colagem de retalhos no cachorro da obra do Gustavo Rosa.  

Assistir o vídeo sobre o artista: https://youtu.be/tyo_Y8Y9Tpw 

 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30   

MATEMÁTICA (Atividade em caderno):  

Sequência numérica do 50 até 80 

Ditado numérico: 12 – 26 – 34 – 41 – 50 – 66 – 72 – 80  

                               14 – 28 – 37 – 49 – 53 – 61 – 77 – 82  

                               17 – 24 – 30 – 44 – 59 – 60 – 73 – 89  

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA (Atividade em caderno) 

Caixa Surpresa: Cada criança irá tirar da caixa uma palavra para ler e escrever na lousa. Todas as 

outras irão escrevê-la no caderno. Quem estiver on-line, a professora irá tirar a palavra para que 

possa ler para os amigos. 

           

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HORA LÚDICA: Neste momento a criança poderá escolher um jogo de alfabetização ou livro de his-

tória.  

Lição de Casa de Língua Portuguesa Ficha 15: Observe as ilustrações e registre o que se pede. 

 
 

 

https://youtu.be/tyo_Y8Y9Tpw

