
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 16 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 1º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 19 a 23/04 

 
 

  #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 acompa-

nhadas 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 pes-

soas de convívio diário, mesmo no tempo de afastamento presencial.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 19/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 12 e 13 (Places I like to be) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: 

Descobrindo a família do “H” (HORA). Vamos escrever as palavras. 

Leve o helicóptero até sua área de pouso, passando pelas palavras iniciadas com h. Escreva as palavras, 

iniciadas com h, em letra cursiva. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática: Unidade 3 - “Festa de Aniversário”.  

Ficha 27: Probabilidade: O adulto deverá ler, junto com a criança, o texto proposto e trocar ideias com ela (O 

dado de um jogo vai do número 1 ao 6, que é a chance de andar até a chegada. Se o pai de André jo-

gar o dado e sair o número 6 ele ganha? E André tem chance de ganhar? Quem está mais perto da 

chegada? Quem tem mais chance de vencer jogando apenas mais uma vez o dado?), saber o que pen-

sa a respeito. Em seguida, a criança deverá registrar na apostila: André 

Ficha 28: Probabilidade: O adulto deverá ler, junto com a criança, o texto proposto e trocar ideias com ela, 

saber o que pensa a respeito. Em seguida, a criança deverá registrar na apostila sinalizando uma das alterna-

tivas. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

DATA COMEMORATIVA – DIA DO ÍNDIO 

Acessar o Link: https://www.youtube.com/watch?v=JPa0Epb7BvE  

Caderno de Desenho: O que você mais gostou de saber sobre os índios? Represente através do desenho. 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA - Atividade em folha: O gráfico do senhor Coelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JPa0Epb7BvE


 

 

 
 
 
 

 TERÇA-FEIRA – 20/04 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INGLÊS: Projeto (folhinha disponível no APP – recortar e montar a parlenda) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/b6bZmyQF0hw  (com a Prô Cris)      

Ritmo e movimento 

Música: Dança do Monstrolino 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

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

Ficha 26: O adulto deverá apresentar a ficha à criança e fazer a leitura com ela. Em seguida, sob a orienta-

ção do adulto, a criança deverá completar as frases como desejar, usando sua criatividade. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: Apostila de História, Geografia e Ciências (meio da apostila)  

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=lHLZI0YT7hI  

Ficha 5: “Tipos de Moradias” 

O adulto deverá apresentar a ficha à criança e fazer a leitura do texto. Após a leitura, trocar ideias, com a cri-

ança, sobre os diferentes tipos de moradias existentes no mundo.  

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 23) 

Escreva o nome de três frutas que você gosta bastante. Pinte o nome da fruta que tem o maior número de 

letras e desenhe. 

OBS.: No aplicativo, há uma atividade de Informática para imprimir. Ela deverá ser feita pelo aluno e 

entregue na escola no final do bimestre, no dia 23/4/21, para avaliação conforme comunicado enviado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://youtu.be/b6bZmyQF0hw
https://www.youtube.com/watch?v=lHLZI0YT7hI


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA –21/04 

 

FERIADO 

QUINTA-FEIRA – 22/04 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h) 

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

História: “Maria vai com as outras...” Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=7V0LRol2uE4  

Ficha 27: EAD Colégio Objetivo: 

Acessar o Link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/QQCOIII23042020AD (início até 4:20 minutos) 

Não precisa de folha sulfite, fazer o registro na ficha. 

Ficha 27 A: O adulto deverá apresentar a ficha à criança e fazer a leitura com ela. Em seguida, sob a orien-

tação do adulto, a criança deverá realizar o registro das atividades.  

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Atividade em folha: 

Complete a sequência numérica. Complete as cenas de acordo com o que se pede.  

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: 

Circule a palavra de acordo com o nome da figura. Escreva a palavra, que você circulou, em letra cursiva. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: Apostila de História, Geografia e Ciências (início da apostila). 

Acesse o Link: https://www.youtube.com/watch?v=MvcN2Xuc4t4  

Ficha 6: “Hoje é meu aniversário” 

O adulto deverá apresentar a ficha à criança e fazer a leitura com ela. Durante a leitura, a criança irá regis-

trando acontecimentos da sua vida (pessoal). 

Lição de Casa: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 21) 

Ligue o nome das ovelhas, escritos com diferentes tipos de letras. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7V0LRol2uE4
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/QQCOIII23042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=MvcN2Xuc4t4


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 23/04 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

ARTE: Apostila ficha 5 - Conhecendo o estilo de dança: Valsa 

Assistir o vídeo sobre a música e a dança://youtu.be/xfxRXUKDEa0 

Fazer os movimentos e desenhar sobre o tema:  a valsa  

Observar também a famosa escultura “A valsa de Camille Claudell”  https://youtu.be/T4ObvmQzjXM 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: Vamos separar os “barulhinhos” (sílabas) e escrever o núme-

ro no quadradinho. Complete as frases com o nome dos desenhos. 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática: Unidade 3 - “Festa de Aniversário”. 

Ficha 29: DESAFIO FINAL: O adulto deve fazer a leitura das proposições 1, 2 e 3 e dê à criança um tempo 

para realizar o que é pedido: “Escolha um produto, desenhe-o, escreva o nome dele e registre o valor de 

compra desse produto”. Em seguida, leia a primeira pergunta, para que a criança possa interpretá-la antes de 

responder. “Se fosse possível comprar dois desses produtos, qual seria o valor total de compra?” Por último, 

leia a segunda pergunta: Esse valor é maior ou menor do que 100 reais? A criança deverá registrar a solução 

encontrada.  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PROJETO: “O PODER MÁGICO DAS PARLENDAS” 

Atividade em folha de caderno: (por favor, após a criança ter feito a atividade, colar no caderno brochura – 

Língua Portuguesa). 

Chegamos ao final do nosso projeto! Para encerrar, de uma maneira bem divertida, vamos brincar de trava 

língua. 

O adulto deverá fazer, junto com a criança, a leitura “Olha o sapo dentro do saco.” 

A criança deverá circular as palavras iniciadas com “s” e escrever nas linhas. Em seguida, fazer o desenho do 

sapo dentro do saco. 

Lição de Casa: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 24): Era uma vez um Gato Maltês 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/xfxRXUKDEa0
https://youtu.be/T4ObvmQzjXM

