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Bragança Paulista, 20 de maio de 2020. 
 

 

    
 

#fiqueemcasa 
 
 

1° ano A - Ensino Fundamental 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 
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. 
Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará!  
Vamos ao trabalho! 
Relembrando o esquema de atividades remotas:  

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e se 
necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizaremos no site do colégio, www.objetivobp.com.br, na aba 

“Orientação Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as 

atividades que deverão ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na 

execução dessas tarefas; basta clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo 

e na execução das tarefas da apostila. 

 As atividades em folhinhas, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente 

Conteúdo de aula/dever. 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês 

deverão fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preci-

so entender que estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à von-
tade para retornar às explicações das vídeo aulas e consultar quando quiser os textos e outras in-
formações do portal. Para facilitar o estudo, elaboramos o seguinte cronograma. 

 
 

Continuem realizando as atividades com dedicação! 
Estamos com saudades! Até a próxima!! Beijos, Professores do 1° ano. 

 
 
 
 
 
 

www.objetivobp.com.br


 

 

 
 
Programação para a semana de 20 a 26/05 

 

QUARTA-FEIRA - 20/05 

Acessar o link: Clique aqui  para as orientações da professora Letícia 1º Ano A. 

Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 3: “Quem quiser que conte outra” 

EAD Objetivo – Língua Portuguesa 

Aula nº 3 – Clique aqui para as crianças ouvirem a história “Maria vai com as outras”, contada pela profª Érika (ouvir 

somente a parte da história), e fazer o registro nas fichas 27 e 27 A. Após farão a Lição de Casa ficha 21. 

Atividade de Alfabetização (Folhinha disponível no APP, no ambiente Conteúdo de aula/dever):  

Escrita da família silábica g / G, Vamos copiar palavras com g. 

Lanchinho 

 

Escovação 

 

AULA DE INFORMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/zOXVaq3lkGs com as orientações da professora Gabriela 

Leme. 

Programação: Nessa semana, continuaremos estudando o alfabeto e a combinação dos sons nas palavras. Você 

ficará craque!!! 

PESCA LETRAS           

ROBÔ PEGA LETRAS 

Agora, vamos contar? 

VAMOS CONTAR 1          

VAMOS CONTAR 2 

Projeto Pedagógico – “Brincando e aprendendo com parlendas”: seguir as orientações da professora na vídeo 

aula e depois acessar o arquivo AQUI.  
 
 

QUINTA-FEIRA - 21/05 

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

 Aula nº 5 - Acessar o link: clique aqui para as crianças ouvirem a história “O Grande Mágico Gran - Tan” contada 

pela profª Cida.  

Não precisa fazer as atividades que a profª solicitar no sulfite. 

 As Fichas 32 e 34 serão explicadas pela professora para acompanhar a explicação das fichas,  

Clique aqui com as orientações da professora Maria Leticia. 

Lanchinho      

 

Escovação  

 
AULA DE ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=SVd84RggAnc&t=49s  com as orientações da 

professora Adriana.  

Fazer a atividade a partir da obra "Grande Fachada Festiva "do artista Alfredo Volpi.  Essa atividade deverá ser feita 

em sulfite ou outro tipo de papel que você tenha em casa. 

  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uB5xacp_iVg
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/QQCOIII23042020AD
https://youtu.be/zOXVaq3lkGs
http://www.escolagames.com.br/jogos/pescaLetras/?deviceType=computer
http://www.escolagames.com.br/jogos/roboPegaLetras/?deviceType=computer
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=1721
https://www.digipuzzle.net/kids/cartoons/puzzles/lines_till_20.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm
https://drive.google.com/file/d/1zNhV9B4dQvwltIB2Fe9fOC8W0wGlL2Ox/view?usp=sharing
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/GMGTI23042020AD
https://youtu.be/K0U8P5OHlNk
https://www.youtube.com/watch?v=SVd84RggAnc&t=49s


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA - 22/05 

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

EAD Objetivo – Matemática 

Aula nº 7 -  clique aqui as crianças deverão ouvir a explicação da profª Cida para realizar a ficha 35 (já tem os quadradi-

nhos, recortar e colar na ficha). Não precisa fazer as atividades que a profª solicitar no sulfite. 

A Ficha 36 será explicada pela professora, para acompanhar a explicação da ficha: 

Clique aqui com as orientações da professora Maria Leticia.    

Lanchinho 

 

Escovação 

 

AULA DE MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/-4DFYo6d6fs com as orientações da Profª Cris. 

 Parlenda à la Habanera: 1, 2, feijão com arroz (material: um balde e duas colheres) 

Versos e rimas: Quem mora na casa torta? 

Cantando sílabas e formando palavras: Música: Boneca 

Atividade de recorte as sílabas da palavra BONECA e forme as palavras da música. (folhinha disponível no APP, ambi-

ente Conteúdo de aula/dever) 

 

SEGUNDA-FEIRA - 25/05 

Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 3: “Quem quiser que conte outra” 

EAD Objetivo – Língua Portuguesa 

Aula nº 4 –  clique aqui as crianças deverão ouvir a história “Em Família”, contada pela profª Érika. Não precisa fazer as 

atividades que a profª solicitar no sulfite. Fazer o registro nas fichas 29 e 29 A. 

 Após farão a Lição de Casa fichas 22 e 23. 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

 

AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=5chTbZKu4ww com as orientações 

da professora Vivian. 

Objetivos: Organização do espaço gráfico (aprendizagem das letras do alfabeto). Desenvolvimento das Habilidades 

Motoras. 

Atividade: Alfabeto da Educação Física (folhinha para visualização disponível no APP, ambiente Conteúdo de au-

la/dever, não precisa imprimir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/GMGTIII23042020AD
https://youtu.be/zbkK613ZKxM
https://youtu.be/-4DFYo6d6fs
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/QQCOIV23042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=5chTbZKu4ww
https://www.youtube.com/watch?v=5chTbZKu4ww


 

 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 26/05 

Apostila de História, Geografia e Ciências.  

História: Unidade 1 “Minha história, minhas memórias” (começo da apostila) 

Ficha 6: Hoje é meu aniversário (não temos aula EAD porque o registro é pessoal), por favor, ler as questões e auxiliar 

a criança na escrita.  

Sugestão: publicar uma foto da família usando #objetivobragança na rede social 

Geografia: Unidade 1 “Diferentes pessoas, diferentes lugares” (meio da apostila) 

Ficha 6: O lugar onde moro (não temos aula EAD porque o registro é pessoal), por favor, ler as questões e auxiliar a 

criança na escrita. 

Atividade de Alfabetização (folhinha disponível no APP, ambiente Conteúdo de aula/dever): 

Separe as palavras, no quadro, de acordo com o som do g; ligue desenho com a palavra e escreva em letra cursiva.  

Lanchinho      

 

Escovação  

 

AULA DE INGLÊS: Acessar o link:  clique aqui  com as orientações da Profª Patrícia Pereira.  

Programação: 

Zoo Animals. 

- Introdução.  

- Five little monkeys song.  

- Explicação do conteúdo e atividade (folhinha disponível no APP, ambiente Conteúdo de aula/dever)  

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk  

                              https://www.youtube.com/watch?v=EeQiSZ978Ys 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QvDpOkrDwgM
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://www.youtube.com/watch?v=EeQiSZ978Ys

