
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 23 de abril de 2021. 
 
 

Srs. Pais/ Responsáveis e alunos do 1° ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 26/04 a 30/04 

 

#fiqueemcasa 
 

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

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

de todos. 

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. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente na escola!  

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, fami-

liares e pessoas 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 – 26/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 14 (Places I like to be) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: Descobrindo a família do “J” (JOGO). Vamos escrever pala-

vras. 

Vamos formar palavras. Complete a frase com o nome dos desenhos. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática: Unidade 3 - “Festa de Aniversário”.  

Ficha 30: Não tem EAD Colégio Objetivo. 

Mãos à dobra: Crie um enfeite para a festa de aniversário de André e cole-o abaixo. Em seguida, componha o 

cenário para sua produção.  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Leitura de história pela professora 

História: “A casa que rimava” 

Acessar o Link: https://www.youtube.com/watch?v=YesY3MU_c-s  

Qual das rimas você mais gostou? Represente através do desenho. 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA 

Atividade em folha: Complete a sequência numérica. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YesY3MU_c-s


 

 

 

 
 

 TERÇA-FEIRA – 27/04 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INGLÊS: Worksheet – Places in the city (folhinha disponível no APP) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 6 – Músicas daqui e  dali – América do Sul. 

 Propriedades do som – Altura (sons graves e agudos). 

Instrumentos: flauta de pã, bombo, flauta quena, maracas e cajon. 

Atividade da Ficha 6: Observe os 5 instrumentos e desenhe no primeiro espaço quais produzem som  agudo 

e no 2º espaço quais produzem som grave. 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 3 “Quem quiser que conte outra...” 

Ficha 28 (Texto): EAD Colégio Objetivo: 

Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/QQCOIV23042020AD (iniciar em 4:10 até 4:55 

minutos). Fazer somente o registro na apostila. 

Ficha 29 e 29 A: EAD Colégio Objetivo: 

Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/QQCOIV23042020AD (iniciar em 5:50 minutos 

até o final.) Fazer somente o registro na apostila. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: Apostila de História, Geografia e Ciências (início da apostila) “Diferentes pessoas, diferentes 

lugares”. Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=K7nq1a1MNsw. “O lugar onde moro” 

Ficha 6: O adulto deverá ler, junto com a criança, o texto proposto e trocar ideias com ela. 

Em seguida, a criança deverá registrar na apostila: “Qual é o cômodo da sua casa que você mais gosta de 

ficar? Por quê?”. 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 26) 

Encaixe as palavras da tabela nos quadradinhos, observando o número de letras de cada uma delas. 

 

 

 

 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/QQCOIV23042020AD
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/QQCOIV23042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=K7nq1a1MNsw


 

 

 
 
 

 

QUARTA-FEIRA –28/04 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje estudaremos um pouquinho a matemática através da Informática!!! E 

seguem também QR Codes com as parlendas que estudamos no nosso Projeto Pedagógico do bimestre (pe-

ça a ajuda da sua família para acessá-los)! Vamos lá!!!  

 

 SEQUÊNCIA NUMÉRICA 

 LIGUE OS PONTOS 

 CORRIDA DAS QUANTIDADES 
 

Projeto Pedagógico “O poder mágico das parlendas”: 

UTILIZANDO A CÂMERA DO SMARTPHONE OU UM APLICATIVO DE LEITOR DE QR CODE, APONTE A 

CÂMERA PARA CADA UM DOS QR CODES ABAIXO PARA ASSISTIR ÀS PARLENDAS ESTUDADAS 

NO PROJETO: 

 

 

 

 

 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

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

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR  

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTI-

CA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em caderno: Escreva a família silábica das consoantes G e J (maiúscu-

la e minúscula). Escreva as palavras: galo- gota- gula- goma- jogo- juba- jaula- joia 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h  

MATEMÁTICA: Atividade em folha: Juliana, Mauricio e Luana foram em uma lanchonete e pediram o cardápio. 

Observe o preço e responda. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Sol e Lua - No chão faça uma linha, do lado direito da linha coloque o desenho do sol, 

do lado esquerdo coloque o desenho da lua. Os alunos iram pular para o lado do sol ou para o lado da lua, de 

acordo com o comando da atividade. Objetivo: atenção, concentração e lateralidade Materiais: barbante, fita 

adesiva ou giz, folha de papel e lápis de cor. https://youtu.be/FBmazMHNY_I 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA: Atividade em folha: Descubra a idade de cada criança, recortando os qua-

drinhos e colocando-as na barrinhas de acordo com a legenda.  

 

 
 

 

 

 

 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/numbertrack.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/lines.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/mathracer/mathracer_count.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/FBmazMHNY_I


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 29/04 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Atividade em folha: Complete a sequência numérica seguindo a ordem crescente e decres-

cente. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: Escreva a família da consoante J. Pinte as sílabas que formam o 

nome do desenho. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: Pinte, recorte e monte as palavras. Depois cole no caderno de 

desenho. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: OBS.: Dar continuidade a atividade anterior. 

Lição de Casa: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 29) 

Observe a cena. Que festa é essa? Escreva o nome de tudo o que você vê na cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 30/04 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

ARTE: Vamos conhecer a história do dragão. Assista ao vídeo com música:  https://youtu.be/CfMX3qs2bAk 

Em seguida, fazer um dragão bem grande e colorido no caderno de desenho.  

Acesse: https://youtu.be/d4szCkWxLxU 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30) 

MATEMÁTICA: Atividade em caderno: A criança deverá escrever “Complete com os 

números que vem antes e depois”, em seguida fazer 2 colunas com números:  

1ªcoluna: 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26  

2ªcoluna: 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50 

Depois completar a sequência do número que vem antes e depois  

 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em caderno: Ditado de palavras com as sílabas trabalhadas (hoje – 

joia – jogo - hora) 

Escrita de frases: Hugo tem um jogo de dominó. / A joia fica na caixa. 

Lição de Casa: Atividade em folha. Pinte as maçãs, corte e cole nas árvores de acordo com a quantidade. 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

 

REUNIÃO DE PAIS 

 

https://youtu.be/CfMX3qs2bAk
https://youtu.be/d4szCkWxLxU

