
 

 

Inf.: 0387/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 29 de julho de 2020. 
 

  
 

 #fiqueemcasa 
 

1° ano A – Ensino Fundamental 

 

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. 

           Daremos continuidade a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), 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 será 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  
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www.objetivobp.com.br


 

 

 
Planejamento Semanal de 29/07 a 04/08 
 
Obs.: Solicitamos ainda que aqueles que estejam com livros da biblioteca em casa, os devolvam 
juntamente com as atividades.  

QUARTA-FEIRA – 29/07 

Acessar o link: https://youtu.be/AEg0XlgG97k para as orientações da professora Maria Letícia.  

ALFABETIZAÇÃO:  FAMÍLIA SILÁBICA DA CONSOANTE R 

Assistir o link: https://www.youtube.com/watch?v=a_43qbEc8m0  

ATIVIDADE FOLHA: ESCRITA DA FAMÍLIA SILÁBICA MINÚSCULA E MAIÚSCULA (R /r) 

CADERNO: (explicação na lousa branca em ADD) 

ESCRITA DE PALAVRAS COM R 

Acessar o link: https://youtu.be/lYhfIxtf14A para as orientações da professora Maria Letícia.  

TED (TEMPO DE ESTUDO DIRIGIDO) ou LIÇÃO DE CASA: 

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA: FICHA 1 DE LIÇÃO DE CASA (Complete a parlenda “Lá em cima do piano...”) 

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

Objetivos: Desenvolvimento da cognição, coordenação motora, agilidade, a atenção, experimentação táctil sensorial. 

Material: 1 bexiga; balde ou cesto; brinquedos diversos 

Atividades: caça ao tesouro. 
 

QUINTA-FEIRA – 30/07 

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA: UNIDADE 1: “MEDO, MEDINHO, MEDÃO” 

Assistir o link: https://www.youtube.com/watch?v=jjr2QJT30nk  

FICHAS: 1 – 2 - 3 

Acessar o link: https://youtu.be/eSMxFJQlFU0 para as orientações da professora Maria Letícia.  

ALFABETIZAÇÃO: ATIVIDADE FOLHA: 

Cruzadinha R 

Acessar o link: https://youtu.be/LsPyPvxqy9c para as orientações da professora Maria Letícia.  

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

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA: FICHA 1 DE LIÇÃO DE CASA (Cruzadinha da música: “TUMBALACATUMBA 

ARTE: Acessar o link:  https://youtu.be/nqoy04DNH3o com as orientações da professora Adriana Fambrini.  

Construir uma colagem a partir do quadro "o mamoeiro" da Tarsila do Amaral.   
  

SEXTA-FEIRA – 31/07 
 

APOSTILA DE LINGUA PORTUGUESA: FICHA 4: Boi da Cara Preta 

Acessar o link: https://youtu.be/lhu6ssJJjPQ para as orientações da professora Maria Letícia.  

APOSTILA DE CIÊNCIAS: “A DIVERSIDADE DA NATUREZA” 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=5ahxftw7lCc  

FICHA: 1  

Acessar o link: https://youtu.be/MFcib19Zixw para as orientações da professora Maria Letícia.  

INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=tDoAoWibWJM com as orientações da professora Patrícia Pereira.  

Programação:  

Night and Day 

- Introdução  

- Música: Open Shut them 

- Explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno (sheet 1) – realização da atividade na 

ADD). 

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=XLQEmPWf2n0 
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SEGUNDA-FEIRA – 03/08 

APOSTILA DE HISTÓRIA: “TEMPO DE BRINCAR... TEMPO DE APRENDER” 

Antes da aula, ouvir o poema “Vai já pra dentro, menino!” de Pedro Bandeira. 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=__mI6Co_d-o  

FICHA: 1 / 1A  
Acessar o link: https://youtu.be/BC098PQfRpI para as orientações da professora Maria Letícia.  

ALFABETIZAÇÃO: CADERNO: (explicação na lousa branca em ADD) 

ORDENE AS SÍLABAS E ESCREVA A PALAVRA: 

 Acessar o link: https://youtu.be/-Y2ZRFQ9wEA para as orientações da professora Maria Letícia.  

 MATEMÁTICA: ATIVIDADE FOLHA: Complete a sequência numérica. Pinte o número maior. 

Acessar o link: https://youtu.be/PjNQVRoc9uY para as orientações da professora Maria Letícia.  

TED (Trabalho de Estudo Dirigido) ou LIÇÃO DE CASA:  
Deixar esse dia para concluir a Lição de Casa de 6ª feira (pesquisa). 

MÚSICA: Acessar o link  https://youtu.be/4vjAc920LoY  

Música e História – Brinquedo Encantado – Sandra Lima 

A bruxa Rá 

Rosicleide e a Máquina da Beleza 

Sonorização da história 

Trabalhando sentimentos  
  

TERÇA-FEIRA – 04/08 

APOSTILA DE GEOGRAFIA: “NO RITMO DA NATUREZA” 

Antes da aula, ouvir a música “Ora bolas” (Palavra Cantada) 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=CRzN1GYlYWM  

FICHA: 1 / 1A 

Acessar o link: https://youtu.be/saEKWl-d81w para as orientações da professora Maria Letícia.  

ALFABETIZAÇÃO: CADERNO: (explicação na lousa branca em ADD) 

ORDENE AS PALAVRAS E FORME A FRASE. 

Acessar o link: https://youtu.be/xk4ax8Afowo para as orientações da professora Maria Letícia.  

MATEMÁTICA: CADERNO: (explicação na lousa branca em ADD) 

AGRUPAMENTO DE ELEMENTOS: (levar para a aula material para agrupar: palitos, feijões, botões, tampinhas) 

 Acessar o link: https://youtu.be/CxeiQ0zrRbg para as orientações da professora Maria Letícia.  

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

Leitura da História: “O rato roeu a roupa” Ana Maria Machado e Claudius. 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=Gq23uoqa2jI  

Usando o caderno de desenho: Desenhar o que mais gostou da história. 

Lembrar-se de escrever o título da história e a data na parte de cima da folha. 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/-3t-dY8ohW0 com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, que tal nos divertirmos e reforçarmos nossos estudos sobre Língua Portuguesa e Ciências? Aceita o desa-

fio? Então, vamos nessa!!! 

 FIGURAS E PALAVRAS  

 COLETA SELETIVA 

 RELACIONE - RECICLAGEM 

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) 
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