
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 26 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Pais/ Responsáveis e alunos do 1° ano B do Ensino Fundametal 
  Planejamento Semanal de 01/03 a 05/03 

 

#fiqueemcasa 

Continuamos com nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e cumprindo 

todos os protocolos de segurança impostos pelo Governo do Estado de São Paulo. Estamos nos 

adaptando ao novo formato de ensino e procurando atender todas as necessidades dos nossos e-

ducandos e suas famílias. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei   (Se-

nha: 40346666) para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, deverão ser a-

companhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

Solicitamos para aqueles que optaram por frequentar presencialmente às aulas, que não 

faltem sem um motivo realmente necessário, pois essa alteração de frequência prejudica 

o desenvolvimento pedagógico individual e coletivo. 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 01/03 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: 

Ligue a letra inicial de cada criança ao seu nome. 

Vamos cobrir os pontilhados para treinar o alfabeto com letra cursiva. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 3 (término da lição) e folhinha (Color by number) 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática – Unidade 2 “Álbum de figurinhas” 

Fichas 10 e 11: EAD Colégio Objetivo: 

Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/AF106042020AD  (até 3:40 minutos) 

Não precisa de sulfite nem pasta, registrar na própria ficha. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Leitura de uma história pela professora. 

Obs.: Em casa, poderão escolher um livro para um adulto ler ou manusear. 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Matemática (folha solta Lição de Casa 3) 

Para completar seu álbum, Cascão precisava de 11 figurinhas. Desenhe as figurinhas que faltam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/AF106042020AD


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 02/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Atividade em folha de caderno: (por pavor, após a criança ter feito a atividade, colar no 

caderno espiral - Matemática). Complete a sequência numérica. Ajude a mamãe pata a encontrar seus filho-

tes numerando o caminho. 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 4 - Greetings and Feelings (I like my name) 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 1 “Brinquedos e Brincadeiras”  

Fichas 10 e 10 A: EAD Colégio Objetivo: 

Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BB406042020AD  

(iniciar em 06:10 minutos até o final) Não precisa de sulfite nem pasta, registrar na própria ficha. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

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

Ficha 1: Represente suas ideias a partir da seguinte frase: “Tudo o que temos vem da Natureza”. 

O adulto deverá fazer a leitura do texto com a criança e solicitar que represente, através do desenho, o que 

compreendeu. O desenho poderá ser feito com lápis grafite e pintar com lápis de cor. Por favor, não usar ca-

netinha na apostila. 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 8):  

No diagrama, encontre e pinte o nome de um brinquedo. Desenhe e escreva o nome do seu brinquedo favorito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BB406042020AD


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 03/03 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 2: Exploração e descoberta. 

A música, assim como o nosso coração, tem batidas regulares. Damos a essas batidas o nome de pulso. 

Fique em silêncio, toque o seu coração e sinta as batidas. Agora escolha uma música bem agitada para dan-

çar, girar, abaixar e levantar. Divirta-se! Sinta novamente as batidas do seu coração.  

Atividade da Ficha 2: Registre a pulsação percebida por você nesses dois momentos. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: Vamos treinar o alfabeto? (minúsculo)  

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

Língua Portuguesa). Complete a sequência alfabética. (maiúscula) 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática – Unidade 2 “Álbum de figurinhas” 

Ficha 12: Probabilidade: Situação Problema. O adulto deverá ler a ficha para a criança. Em seguida orientá-la 

na escrita do nome de quatro amigos (participante), no quadro. Ao lado, de cada nome, registrar um número 

de pares que cada um formou no jogo. Organizar os números em ordem crescente. Escreva o número que 

vem antes e depois, do número de pares do 2º jogador. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

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

Ficha 2: “Tudo o que temos vem da Natureza”. O adulto deverá fazer a leitura do texto com a criança e solici-

tar que represente, através do desenho, outro recurso da natureza (água). O desenho poderá ser feito com 

lápis grafite e pintar com lápis de cor. Por favor, não usar canetinha na apostila. 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Matemática (folha solta caderno de jogos) Álbum de Figurinhas (Recortar 

as cartas, colocar no envelope) 

ATIVIDADE EM FOLHA: Vamos treinar o nome. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 04/03 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h)  

ARTE: Vamos conhecer a obra do Van Gogh " Os girassóis" 

Assistir o vídeo e em seguida em uma folha sulfite recriar o quadro usando forminhas de doce para formar as 

flores. Complete os detalhes com desenhos. 

Assistir o vídeo sobre o quadro: https://youtu.be/21l61sTY_CE 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 1 “Brinquedos e Brincadeiras”  

Ficha 11: EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BB506042020AD 

(iniciar em 0:51 até 3:38 minutos) Não precisa de sulfite nem pasta, registrar na própria ficha. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha:  

Copie o alfabeto com letra maiúscula. 

Ligue cada letra do alfabeto maiúsculo ao alfabeto minúsculo. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Jogo das Setas -  Jogo das Setas Trabalhando atenção, coordenação motora, laterali-

dade, equilíbrio, raciocínio, saltos e expressão corporal.  

Materiais utilizados: papel e lápis. https://youtu.be/R7rppjjf9qY 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 7) 

Faça uma transformação atrapalhada, como a bruxinha Zuzu. (explicada em EAD link acima) 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/21l61sTY_CE
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BB506042020AD
https://youtu.be/R7rppjjf9qY


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 05/03 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal! Hoje continuaremos estudando sobre o alfabeto utilizando o computador! Es-

colha seu desafio e aprenda se divertindo!!! 

 

 COLORINDO E APRENDENDO (Consoantes e Vogais) 

 APRENDENDO O ALFABETO 

 ENCONTRAR AS LETRAS 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática – Unidade 2 “Álbum de Figurinhas” 

Ficha 13: EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/AF206042020AD  

(até 2:42 minutos). Não precisa de sulfite nem pasta, registrar na própria ficha. 

Ficha 14: Hora de resolver problemas: Para realizar as duas situações problemas, a criança deverá fazer 

“palitinhos” representando a quantidade total e riscar, tirando a quantidade solicitada. Assim, poderá contar 

quantos sobraram e escrever o número dando a resposta. 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PARQUE: Em casa, a criança poderá descansar ou brincar com brinquedo. Na escola, brincaremos com o 

“Barangandão”  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

LÍNGUA PORTUGUESA:  Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 1 “Brinquedos e Brincadeiras”  

Ficha 12: Não tem aula EAD. O adulto deverá montar, junto com a criança, o “Barangandão.” Em seguida, a 

criança irá registrar, na ficha, o que achou da brincadeira. 

ATIVIDADE EM FOLHA: Complete os nomes com letra cursiva maiúscula em ordem alfabética. 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Matemática (folha solta Lição de Casa 4).Complete o quadro desenhando 

as figurinhas para quem comprar 2 álbuns. 

 

https://www.noas.com.br/educacao-infantil/lingua-portuguesa/colorindo-e-aprendendo/
http://www.escolagames.com.br/jogos/aprendendoAlfabeto/?deviceType=computer
https://www.cokitos.pt/encontrar-as-letras/play/
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/AF206042020AD

