
 

 

 

 
Bragança Paulista, 20 de agosto de 2021. 

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

  Planejamento Semanal de 23 a 27/08 
 

 
            
 
 

 

 

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 referente 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/


 

 

 
 
 

 

NA 4ª FEIRA, DIA 25/08, HAVERÁ ATIVIDADE AVALIATIVA ÀS 18H30. ACESSO PELO SITE DO COLÉ-

GIO OBJETIVO (www.objetivobp.com.br) Acesso Restrito - AVA (Ambiente Virtual de Avaliação) 

 

SEGUNDA-FEIRA – 23/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

INGLÊS: Apostila - Activity sheet 26 “Night and Day” (Cante e responda) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha (encadernada): 

Escreva a família silábica X. Vamos ler e escrever as palavras. 

Vamos escrever. Ligue desenho com o nome e escreva. 
 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA (folha encadernada): Descubra o número; Resolva as continhas com atenção. Cir-

cule a conta com o maior resultado.  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Lendas Folclóricas 

Leitura da lenda: “Boitatá” 

Roda de Leitura: Após ouvir a lenda do Boitatá troque ideias, com seus amigos. Usando papéis co-

loridos crie seu Boitatá. 

Lição de Casa: Língua Portuguesa ficha 7: Preencha a ficha com seus dados pessoais e faça seu 

autorretrato. 

Alfabetização (folha encadernada): Complete a cruzadinha. Escolha duas palavras e forme frases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 TERÇA-FEIRA – 24/08 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INGLÊS: Apostila - Activity sheet 25 “Night and Day – Nocturnal and Diurnal animals” (Circule de 

acordo com o tipo do animal - folhinha disponível no APP) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 14 – Ampliação dos saberes 

               Ateliê Musical – Percepção rítmica 

               Música: Shake the Papaya Down 

               Atividade da Ficha 14:  Crie uma sequência de sons para acompanhar o ritmo da canção 

 
 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila Unidade 1 - “Medo, Medinho, Medão” 

Fichas 10 e 11: Dando continuidade nas lendas do folclore, o adulto deverá ler as introduções das 

atividades e orientar a criança no registro. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: Apostila de História, Geografia e Ciências (início da apostila): “Brinquedos e brincadei-

ras atuais”.  

Ficha 10: O adulto deverá ler o texto para a criança. Solicitar que observe as imagens e trocar ideias 

sobre o que está vendo. Em seguida, a criança deverá pintar o nome do (s) brinquedo (s) que mais 

gosta de brincar. 

Lição de Casa de Matemática (folha encadernada): Faça o que se pede: Complete de acordo com 

indicado de cada coluna. Circule a lâmpada que possui o resultado correspondente a cada uma das 

adições. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

QUARTA-FEIRA –25/08 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, teremos atividades especiais sobre o nosso projeto pedagógi-

co “O bonito desta vida é ter história para contar – A colcha de retalhos”.�� 

 

 HISTÓRIA: A COLCHA DE RETALHOS 

 VERDADEIRO OU FALSO: A COLCHA DE RETALHOS (fazer coleti-

vamente) 

 CRUZADINHA – A COLCHA DE RETALHOS (fazer coletivamente e, 

depois, individualmente) 

 JOGO DA FORCA – A COLCHA DE RETALHOS 

LABIRINTO – ENCONTRE AS PALAVRAS (A COLCHA DE RETALHOS) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

REVISÃO PARA PROVA: Faremos uma retomada do conteúdo trabalhado: 

Língua Portuguesa: escrita e leitura de palavras e frases. 

Matemática: sequência numérica, quantidade, adição e subtração simples. 

História: Brinquedos e brincadeiras de antigamente (Fichas 9 e 9A)  

Geografia: No ritmo da natureza (Fichas 9 e 9A) 

Ciências: Os recursos naturais e a vida (Ficha 10). 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Caderno. Sequência numérica: Orientar a criança fazer a sequência numérica do nº 

10 ao 60. Vamos resolver: 11 + 2 =  14 + 1=   12 + 5=   13 + 4=   16 + 3= 

                                          6 – 1 =    9 – 4=   8 – 5 =   7 – 3=    10 – 5 =  

Probleminha: Ana comprou 5 balas de morango, 6 balas de limão e 7 balas de uva.  

Quantas balas Ana comprou? 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Início do Projeto Pedagógico: BRINCADEIRAS DA VOVÓ: CONSTRUÇÃO DA 

COLCHA DOS MOVIMENTOS -  Aquecimento musical; Construção da colcha dos movimentos através 

das brincadeiras da vovó. Os alunos realizaram uma pesquisa para saber quais brincadeiras a vovó e o 

vovô brincavam quando eram crianças. Lição de Casa: HAVERÁ ATIVIDADE AVALIATIVA ÀS 18H30 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MY4kL8M3iuU
https://wordwall.net/pt/resource/16986537/colcha-de-retalhos
https://wordwall.net/pt/resource/16467283/cruzadinha-livro-colcha-de-retalhos
https://wordwall.net/pt/resource/5814128/a-colcha-de-retalhos
https://wordwall.net/pt/resource/17268301/encontre-as-6-palavras-refente-ao-livro-colcha-de-retalhos


 

 

 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 26/08 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Atividade em folha (encadernada): 

Probleminhas: 1- Luciana colheu do jardim 13 margaridas e 15 rosas. Quantas flores, ela colheu no 

total? 

2- Bruno comprou 2 pizzas com 8 pedaços.  Quantos pedaços tinha ao todo? 

3- Júlio comprou 18 picolés para levar no almoço da família. Depois do almoço, os familiares chupa-

ram 13 picolés. Quantos sobraram? 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila Unidade 1 - “Medo, Medinho, Medão” 

Ficha 12: Dando continuidade nas lendas do folclore, o adulto deverá ler as introduções das ativida-

des e orientar a criança no registro. 

Ficha 13: O adulto deverá ler para a criança o texto “Cuca”. Em seguida, trocar ideias para verificar 

se houve compreensão do texto. 

Ficha 13 A: O adulto deverá ler as questões para a criança e orientá-la no registro, tendo como ba-

se o texto. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha (encadernada): 

Complete as frases usando as palavras. Circule o nome do desenho. 

Vamos formar palavras. Escreva o nome dos desenhos nas frases. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: Apostila de História, Geografia e Ciências (meio da apostila): “No ritmo da natureza”  

Ficha 10: O adulto deverá ler o texto para a criança. Após trocar ideias para verificar se houve com-

preensão. A criança deverá registrar: Porque a roupa da moça está se mexendo. 

Lição de Casa de Alfabetização (folha encadernada): Pinte o nome do desenho. Escolha duas 

palavras para formar frases. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 27/08 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

ARTE: Colagem dos retalhos de tecidos no panô! 

Projeto Pedagógico - 3°bimestre  

Assistir vídeo https://youtu.be/yCXYnADbZAo 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30   

MATEMÁTICA: Ficha Apostila Unidade 1 – “Parque de Diversões” 

Ficha 9: O adulto deverá ler para a criança a introdução da atividade. Em seguida, trocar ideias com 

ela sobre o que foi lido e orientá-la para o registro. 

 
 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

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

Atividade: Para começar, um pouquinho sobre mim... Estou Crescendo. 

                

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

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

Atividade: Fazendo um Autorretrato 

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

Lição de Casa: Língua Portuguesa ficha 8: Organize as palavras e forme frases. Escreva um re-

cado para o Saci. 

 Matemática (folha encadernada): Complete com os números que vem antes e depois; Resolva. 
 

 
 

 

https://youtu.be/yCXYnADbZAo

