
 

 

 

 
Bragança Paulista, 25 de Junho de 2021. 

 
Srs. Pais e alunos do 1º Ano B do Ensino Fundamental 

  Planejamento Semanal de 28/06 a 01/07 

 
 

  #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 informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, 

familiares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afasta-

mento presencial.  
 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 
 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 28/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: “Atividades: “Era uma vez... história de João e Maria”. 

Leia o versinho e complete. 

Complete as frases com as palavras que estão no quadro. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Numbers – Cut and glue (Recorte e cole) – folhinha disponível no APP. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: (Fazer em um caderno ou folha que tenha em casa) 

Ditado numérico: A professora irá ditar os números: 

 16 – 21 – 33 – 47 – 56 – 62 - 18 – 24 – 39 – 45 – 53 – 69 – 14 – 28 – 31 – 40 – 59 – 64 

Circule o número de maior valor e faça um X no número de menor valor. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade no caderno de desenho: 

Sobre o projeto “A festa junina nas diferentes regiões do Brasil”, qual você mais se interessou? 

Faça uma representação através do desenho. 

Lição de Casa: Não haverá. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 TERÇA-FEIRA – 29/06 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

LÍNGUA PORTUGUESA:  Leitura história: “Festa Junina no campo” https://youtu.be/mlzS5vO8rpM 

Os alunos que estão on-line irão acompanhar a leitura e participar da roda de conversa. 

Atividade no caderno de desenho: Desenhe e escreva a parte que mais gostou da história.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Vocabulary "June Festival" (Draw – folha de sulfite) 

 

 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

RECREIO JUNINO: Os alunos que estão em on-line farão as atividades do livrinho de passatempo junino. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: JOGO DO BINGO 

Os alunos que estão on-line irão escrever 10 números e se tiver o número falado fará a marcação. 

LIÇÃO DE CASA: Não haverá 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/mlzS5vO8rpM


 

 

 

 

 
 
 

QUARTA-FEIRA –30/06 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

MÚSICA: As notinhas musicais – sistema de cores 

Instrumentos Musicais: Blocos Sonoros e Boomwhackers 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura de Fábula: “O Leão e o Rato” https://youtu.be/YJyy3VeTXFQ 

Os alunos que estão on-line irão acompanhar a leitura e participar da roda de conversa. 

Atividade no caderno de desenho: Desenhe o que você mais gostou da história. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: (Fazer em um caderno ou folha que tenha em casa) 

Sequência Numérica: A criança deverá escrever a sequência numérica de 50 a 69. 

Resolva as operações: 4+5=   8+3=   5+5=   7+4=   6+3=   9-5=   8-6=   7-3=   6-5=   9-3= 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: O mesmo horário que o 1ºA – Encerramento do projeto “Festa Junina” com quadri-

lha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YJyy3VeTXFQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 01/07 

 

REUNIÃO DE PAIS 

 

Boas férias, em casa! Retornaremos com novos desafios!  

Com carinho, professores do 1º ano B. 

 

SUGESTÃO PARA AS FÉRIAS! 

 05 Bibliotecas virtuais: 

 Dentro da história 

 Eu leio para uma criança (estante virtual) 

 Domínio público – literatura infantil 

 Espaço de leitura 

 Livros grátis na Amazon 

 

 

https://www.dentrodahistoria.com.br/?utm_source=ddh&utm_medium=blog&utm_campaign=livros-gratis
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo&co_autor&no_autor&co_categoria=33&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra&co_idioma=1&colunaOrdenar=null&ordem=null
https://espacodeleitura.labedu.org.br/
https://www.amazon.com.br/s?bbn=6311441011&rh=n%3A6311441011%2Cn%3A5559842011&dc&fst=as%3Aoff&qid=1603724639&rnid=6311441011&ref=lp_6311441011_nr_n_15

