
 

 

 

 
Bragança Paulista, 30 de abril de 2021. 

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

  Planejamento Semanal de 03 a 07/05 

 
 

  #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 

acompanhadas 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 pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento 

presencial.  
 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 03/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 15 (What a wonderful world) – Como você vê o mundo? 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: 

Descobrindo a família do “L”. Vamos escrever palavras. 

Pinte as palavras que a professora ditar. 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 4 “O Grande Mágico Gran –Tan” 

Ficha 31: Atividade inicial - Leitura da ficha. 

Ficha 32: Cortar as peças que estão no bloco de jogos, em seguida a criança deverá montar um quadrado com as 

peças do Tangram. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Leitura de história pela professora 

História: “A Festa no Céu” (versão do sapo) 

Acessar o Link: https://www.youtube.com/watch?v=egGJBtBy26o   

Lição de Casa: Apostila de Matemática (folha solta Lição de Casa 8) 

Cortar as peças que estão no Bloco de jogos e montar um personagem do conto de fadas. 

 
  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=egGJBtBy26o


 

 

 
 
 
 

 TERÇA-FEIRA – 04/05 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 16 (What a wonderful world) – Text comprehension (Compreensão de texto) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 7 – Exploração e descoberta. 

               Propriedades do som – altura: sons graves e agudos. 

               Instrumentos e objetos com sons de diferentes alturas. 

               Música: Carnaval dos animais:  

               Atividade da Ficha 7: Desenhe um som grave e um som agudo. 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 4 “A Festa no Céu” 

Fichas 30 e 31: EAD Colégio Objetivo: 

Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/TVFI23042020AD (início até 7:10 minutos) 

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

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: Apostila de História, Geografia e Ciências (início da apostila) “Minha História, Minhas Memórias” 

Ficha 7: O adulto deverá ler o texto com a criança. Em seguida, trocar ideias sobre o tempo que passou des-

de seu nascimento até hoje. Usando o caderno de desenho, a criança deverá representar esse tempo através 

do desenho em 4 momentos: 

BEBÊ 1 ANO 3 ANOS 5 ANOS 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 27) 

Complete de acordo com a história “A Festa no Céu” 

 

 

 

 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/TVFI23042020AD


 

 

 
 
 

QUARTA-FEIRA – 05/05 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje nossas atividades serão sobre Língua Portuguesa através da Informáti-

ca!!! Vamos lá!!!  

 

 BRINCANDO COM AS VOGAIS 

 G ou J? 

 COMPLETE COM G OU J 

__________________________________________________________________________________  

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR  

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTI-

CA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em caderno: 

Ditado de palavras: lábio – leite – limão- lobo- lua 

Escrita de frases: Lucas tomou leite no copo. / O limão é azedo. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Atividade em caderno: Vamos formar 5 conjuntos com 10 elementos (círcu-

lo, quadrado, triângulo, coração, estrela). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Amarelinha Perdida - Nessa aula, vamos procurar uma amarelinha 

perdida no ambiente escolar e claro vamos brincar com vários tipos de amarelinhas, onde vamos trabalhar força, 

coordenação motora, noção espacial, concentração com muita diversão. https://youtu.be/FQrD2AppMkA 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA - Atividade em folha: Complete os elementos de cada conjunto para que 

todos fiquem com 10 elementos e complete as operações com os numerais que faltam. 

 

 

 

 

 

http://www.escolagames.com.br/jogos/brincandoVogais/?deviceType=computer
https://wordwall.net/pt/resource/4748573/g-ou-j
https://www.jogosdaescola.com.br/completar-com-g-ou-j-i/
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/FQrD2AppMkA


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 06/05 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h) 

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

Ficha: 33 Cortar as peças que estão no bloco de jogos, em seguida a criança deverá montar figura geométrica e 

desenhar contornando as peças do tangram. Obs: usaremos as peças cortadas em outras atividades.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: Vamos escrever a família silábica L. Complete, as palavras, com a 

sílaba inicial. Pinte as palavras escondidas no Caça- Palavras, escreva em letra cursiva. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 4 “A Festa no Céu”  

Ficha 32:  O adulto deverá ler o texto (convite de aniversário) junto com a criança. Em seguida, a criança de-

verá escrever um convite para “A Festa no Céu”, seguindo as orientações descritas na apostila. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CADERNO DE DESENHO: Você ouviu as duas versões da história A Festa no Céu. Na primeira o sapo se 

escondeu na viola do urubu, na segunda foi a tartaruga. Se você fosse criar a história, que animal iria se es-

conder na viola? 

Represente suas ideias através do desenho. 

Lição de Casa: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 25) 

Ligue cada instrumento musical ao seu nome. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 07/05 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

ARTE: Vamos conhecer o artista Gustavo Rosa e suas obras coloridas e formas geométricas.  

Assista Aos vídeos: https://youtu.be/d4gAzrOA4JQ https://youtu.be/V5xreWjGtkk 

Em seguida, fazer a representação em desenho do quadro "cachorro": https://youtu.be/Fa7HeWGuUvY 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30 

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

Ficha: 34. Leia as instruções, em seguida desenhar quadrados com as peças do Tangram. (As mesmas peças 

usadas na ficha 33). Obs: Usaremos as peças cortadas em outras atividades.  

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

DATA COMEMORATIVA: “Dia das Mães” 

Escrita do cartão: Mamãe, você mora no meu coração. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BRINCAR E APRENDER: Vamos montar um Tangram usando a massinha: https://youtu.be/McF2Fivk9Ac 

Lição de Casa: Apostila de Matemática (folha solta Lição de Casa 9) 

Cortar as peças do Tangram (Bloco de jogos) e escolher 3 peças para formar um quadrado.  

 

 

 

 

https://youtu.be/d4gAzrOA4JQ
https://youtu.be/V5xreWjGtkk
https://youtu.be/Fa7HeWGuUvY
https://youtu.be/McF2Fivk9Ac

