
 

 

 

 
 

Bragança Paulista, 03 de setembro de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 1º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 06 a 10-09 

 

 
            
 

 

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 refe-

rente ao aluno, familiares 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 – 06/09 

 
RECESSO ESCOLAR 

  

TERÇA-FEIRA – 07/09 

  
FERIADO: INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

 

QUARTA-FEIRA – 08/09 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MÚSICA: Projeto pedagógico: “O bonito desta vida, é ter história pra contar!” 

Música: Ai que saudade d’oce (Zeca Baleiro). Instrumentos musicais: sinos e blocos sonoros 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA (folha encadernada): Separe as palavras de acordo com o “r”. Complete 

as frases com o nome dos desenhos. 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Apostila Unidade 2 – “Bolo de Caneca” 

Fichas 13 e 14: O adulto deverá providenciar dois copos transparentes de tamanhos diferentes, 

uma colher de sopa e um recipiente com água. Seguindo as orientações, uma a uma, a criança de-

verá realizar o que se pede e registrar, na ficha, suas conclusões. 

Lição de Casa de Alfabetização (folha encadernada): Leia as palavras e circule as sílabas com z. 

Lição de Casa de Matemática (Apostila) Ficha 3: Complete a receita seguindo as orientações. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ficha 18: O adulto deverá apresentar a ficha à criança e solicitar que observe os desenhos. Através dos 

desenhos a criança irá identificar qual história pertence. Em seguida, irá circular sua história preferida. 



 

 

 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 09/09 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h) 

ARTE: Continuação da atividade de artesanato com retalhos de tecidos para o Projeto Pedagógico.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA (folha encadernada): Pinte as palavras que a professora ditar. Complete as 

palavras com r ou rr. Escolha duas palavras e forme frases. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

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

Ficha 19: O adulto fará a leitura da história “A princesa e a ervilha”. Em seguida, trocar ideias para 

verificar se houve compreensão do texto. 

Ficha 20: O adulto deverá ler as questões para a criança e orientá-la no registro, tendo como base a 

história. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Aquecimento musical; Brincando com bolas - Nessa aula vamos promover aos 

alunos a experimentação livre de várias bolas esportivas para estimular a percepção da diferença de 

tamanho, textura e peso. 

Lição de Casa de Língua Portuguesa (Apostila) Ficha 10: Leia o título das histórias e circule as 

que tem bruxa. Escreva o título de uma história que tenha bruxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 10/09 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, vamos reforçar nossos conhecimentos de Informática aces-

sando uma super plataforma de jogos educativos e treinando leitura em duas super bibliotecas virtu-

ais!!! �� 

 

 COKITOS (site Coquinhos) – escolha a sua idade 

 Bibliotecas virtuais:  

 Dentro da história  

 Eu leio para uma criança (estante virtual) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30   

MATEMÁTICA (encadernada): Coloque o número que vem antes e depois. Descubra os números que 

faltam. Circule o número maior e faça um X no menor. Probleminhas. 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PROJETO “A COLCHA DE RETALHOS”: COSTURANDO MINHA HISTÓRIA: 

Atividades: Com meus pés já fui para muitos lugares! 

                    Fui viajar para... Com meus... 

                    Com minhas mãos posso ajudar a preparar receitas deliciosas. 

  Obs.: As atividades do projeto serão disponibilizadas no APP. 

         

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HORA LÚDICA: Neste momento a criança poderá escolher um jogo de alfabetização. 

Lição de Casa de Matemática (2 folhas encadernadas): Ligue cada grupo de brinquedos à caixa 

onde ele pode ser guardado. Preencher o quadro do campeonato de pulos. 

 

 

 

https://www.coquinhos.com/
https://www.dentrodahistoria.com.br/?utm_source=ddh&utm_medium=blog&utm_campaign=livros-gratis
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/

