
 

 

 

 
Bragança Paulista, 07 de Maio de 2021. 

 
Srs. Pais e alunos do Infantil 1º Ano A do Ensino Fundamental 

  Planejamento Semanal de 10 a 14/05 

 
 

  #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 afastamento 

presencial.  
 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 10/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 17 (What a wonderful world) – Good Manners (Boas Maneiras) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: Descobrindo a família do “M”. Vamos escrever palavras. 

Complete a cruzadinha. 

 
 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática - Unidade 4 “O Grande Mágico Gran –Tan” 

Ficha 35: Estimativa – O adulto deverá ler a orientação da ficha para a criança. Em seguida, a criança irá re-

cortar as peças do Bloco de Jogos, completar o painel colando os quadrados na sequência vermelho, rosa, 

roxo, verde e azul. Depois registrar na ficha quantos quadradinhos são necessários para cobrir o painel.  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Em casa, a criança poderá ler um livro de sua preferência. 

LIÇÃO DE CASA: Caderno de desenho 

Desenhe um outro final para a história, do livro, que você escolheu. 

Obs.: Alunos presenciais será outro final da história, do livro, que a professora leu na biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 TERÇA-FEIRA – 11/05 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INGLÊS: Folhinha disponível no APP (Magic Words) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 8 – Ampliação dos saberes. Música: Quiero para mi - Canticuênticos. 

Propriedades do som: altura (grave e agudo). Objetos do cotidiano que produzem sons graves e agudos 

Material necessário: 1 pote e 2 colheres. 

Atividade da Ficha 8: Registre os sons dos objetos usados para acompanhar a música, separando-os em  

graves e agudos. 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 4 “A Festa no Céu” 

Fichas 32: O adulto deverá ler a orientação da ficha para a criança. Em seguida, a criança irá registrar:  

A tartaruga foi no violão do tucano. No quadro, fará a representação através do desenho. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Apostila de História, Geografia e Ciências (final da apostila) “A Diversidade da Natureza” 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=pEwrQ0qz-xk  

Ficha 7: O adulto deverá ler o texto com a criança. Em seguida, trocar ideias sobre a vida do homem no pla-

neta Terra e seu contato com a natureza. Durante a conversa, relatar a importância do Sol que aquece e ilu-

mina nosso planeta. Em seguida, a criança irá registrar: Para termos saúde. 

Fazer a ilustração do planeta Terra e do Sol. 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 28) 

Ligue cada animal ao seu par, usando cores diferentes. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pEwrQ0qz-xk


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA –12/05 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje nossas atividades serão sobre o tangram, a letra L e treinaremos a letra 

cursiva de forma virtual! Será demais!!!  

 

 A LENDA DO TANGRAM E AS SETE PEÇAS MÁGICAS 

 TANGRAM ON-LINE 

 JOGO DA MEMÓRIA – LETRA “L” 

 LETRA CURSIVA: SIGA O RASTRO DAS LETRAS 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 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: Ditado de palavras: maluco – melado – miado – mola – 

mudo  

Escrita de frases: O macaco é maluco. / O menino tem uma mola colorida. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática -  Unidade 4 “O Grande Mágico Gran –Tan” 

Ficha 36: O adulto deverá ler a orientação da ficha para a criança. Em seguida, a criança deverá recortar as 

peças azuis que está no Bloco de jogos, montar um coelho geométrico e colar na ficha. (O adulto deve deixar 

a criança cortar as peças do tangram).  

  

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Fórmula 1 - Vamos construir uma grande pista no chão e brincar com vários movimentos 

nas retas e curvas do circuito fórmula 1. Nessa brincadeira vamos trabalhar a estruturação espaço-temporal, no-

ção corporal, equilíbrio, criatividade e imaginação. https://youtu.be/G9wNPQJ-GDs 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA (JOGO DOMINÓ – Bloco de Jogos): Recortar o jogo dominó.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I-RxCw_QdV0
https://www.cokitos.pt/tangram-online-para-criancas/play/
https://wordwall.net/pt/resource/14012762/jogo-da-mem%C3%B3ria-letra-l
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=5599
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/G9wNPQJ-GDs


 

 

 
 
 

 

QUINTA-FEIRA – 13/05 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Atividade em caderno: 

Com as peças do tangram, montar um peixe geográfico (usar as 7 peças, as peças devem se tocar mas sem so-

brepor à outra) contornar as peças e colorir. 

Escreva o nome e tamanho das peças que compõe o tangram. A criança deverá registrar e colar no caderno: 2 

triângulos pequenos, 2 triângulos grandes, 1 triângulo médio, 1 quadrado, 1 paralelogramo. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: Vamos escrever a família silábica M. Complete as frases com o 

nome dos desenhos. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: Pinte a palavra referente ao desenho. Escreva, em letra cursiva, 

as palavras que você pintou. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=ILhRRUcNwt0  

Caderno de desenho: Na história “Os Três Porquinhos”, um primo chegou para construir uma casa. Seria uma 

casa bem diferente... uma casa feita com material reciclado! O que você usaria para construir uma casa? Troque 

ideias com sua professora e represente suas ideias através do desenho. 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 30) 

Escreva o nome de cada festa. Desenhe uma festa que você tenha participado. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ILhRRUcNwt0


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 14/05 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

ARTE: Vamos conhecer a música e a história da Bruxinha Zigfrida. 

Para finalizar, faremos uma bruxinha usando um triângulo de papel para construir o seu chapéu!!!! 

Para a próxima aula, separar um rolinho vazio de papel higiênico.  https://youtu.be/d9k8H9-owFg 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática -  Unidade 5 “Contando em diferentes Épocas e Lugares” 

Ficha 37: Leitura e observação da ficha. Os números são representados de maneiras diferentes por diversos po-

vos. 

Ficha 38: O adulto deverá ler a orientação da ficha para a criança. Em seguida, a criança irá registrar a se-

quência numérica 1 ao 19 no quadro Código Maia, e 1ao 12 no quadro Código Egípcio.  

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

HORA DO JOGO: Nesse momento, a criança poderá escolher um jogo ou brinquedo. Os alunos presenciais, 

irão trabalhar com quebra- cabeça e jogo de letras. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em caderno: Ditado relâmpago: A professora irá escrever a palavra na 

lousa, todos farão a leitura. Após, a palavra será apagada e a criança deverá escrever. (mala- foca- hoje- 

cabide- bigode- jabuti).  

Saco surpresa: Uma criança, de cada vez, fará a leitura da palavra que a professora tirar do saco surpresa. 

LIÇÃO DE CASA: Matemática: Atividade em folha: Comparando as quantidades. 

 

https://youtu.be/d9k8H9-owFg

