
 

 

Inf.: 0490/20  
 
 

Bragança Paulista, 26 de agosto de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 1º ano B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 26/08 a 01/09 

 

#fiqueemcasa 

 

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. 

Lembramos que a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), acontece sempre ao vivo, no horário 
das 13:00h às 16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Ati-
vidade Digital Dirigida é essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o 
processo avaliativo. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei 

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

 

 Toda quarta-feira, continuaremos a disponibilizar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, 
na aba “Orientação Online”, as programações semanais, fundamentais para a organização 
dos alunos, pois apresentam de maneira simples e organizada, todas as atividades da semana. 

 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 
 

 
Saudades... Com carinho... Seus Professores  
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Planejamento Semanal de 26/08 a 01/09 
 
 

QUARTA-FEIRA – 26/08 

Acessar o link: https://youtu.be/axMi_EXqAws para as orientações da professora Elaine. 

ALFABETIZAÇÃO: ATIVIDADE FOLHA: FAMÍLIA SILÁBICA DA CONSOANTE T. 

VAMOS PROCURAR AS PALAVRAS E PINTAR COM CORES DIFERENTES. 

CADERNO: TEXTO: “A CASA E SEU DONO” LEITURA E ESCRITA DE PALAVRAS 

Acessar o link https://youtu.be/AKomCkzxgO0 para as orientações da professora Elaine. 

TED (TEMPO DE ESTUDO DIRIGIDO) ou LIÇÃO DE CASA: 

CONFECCIONAR UM LIVRO SOBRE O PERSONAGEM DO FOLCLORE QUE MAIS 

GOSTOU. 

OBS: será o ted da semana toda. O livro poderá ser feito de papel sulfite ou outro material que tenha em casa. A criança irá escrever a 

lenda e desenhar (lápis de cor, giz de cera, canetinhas, colagem...). Só não pode imprimir da internet. 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Participando das ADDs não será preciso acompanhar a orientação, nos vemos nas aulas. Caso contrário, acesse 

o link: https://www.youtube.com/watch?v=Qx2r1CCkHdI com as orientações da professora Vivian. 

OBJETIVOS: esporte de marca, precisão e invasão; estimular agilidade, orientação espacial; coordenação motora; equilíbrio, atenção, 

mira e velocidade. 

ATIVIDADE: Teja (malha) mexicana. Traçar no chão de 3 a 4 quadrado e um círculo em seguida aos quadrados; cada participante com 

três tampinhas; o objetivo e levar as três tampinhas até o círculo, porém conduzindo pulando em um pé, jogar com a mão no 1º quadra-

do, pular em um pé e chutar para o próxima e assim sucessivamente, quando errar passa a vez para o outro, vence quem colocar as 3 

tampinhas no círculo primeiro.  
 
 
 
 

QUINTA-FEIRA –27/08 

APOSTILA DE MATEMÁTICA: UNIDADE 2: “BOLO DE CANECA” 

FICHAS 17 E 18. 

Acessar o link https://youtu.be/eGINGzgb6Rs para as orientações da professora Elaine. 

MATEMÁTICA: CADERNO: 

RESOLVER AS OPERAÇÕES DE ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO 

Acessar o link https://youtu.be/fGGU2vhoezg para as orientações da professora Elaine. 

TED (Trabalho de Estudo Dirigido) ou LIÇÃO DE CASA: 

CONFECCIONAR UM LIVRO SOBRE O PERSONAGEM DO FOLCLORE QUE MAIS GOSTOU. 

ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/bSYMB0_c-og com as orientações da professora Adriana. 

Assistir o vídeo sobre as obras da Tarsila do Amaral e musicalização das imagens:  https://youtu.be/GWFqSpUwKuA e, em seguida, 

ouvir a música do grupo palavra cantada para representar através de um desenho, numa folha de sulfite, tudo o que a música mostra 

pra gente:  https://youtu.be/H9fXoZmMHK8.  

Colocar nome da disciplina (arte), nome do aluno e série nessa atividade e guardá-la para ser entregue no final do bimestre.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/axMi_EXqAws
https://youtu.be/AKomCkzxgO0
https://www.youtube.com/watch?v=Qx2r1CCkHdI
https://youtu.be/eGINGzgb6Rs
https://youtu.be/fGGU2vhoezg
https://youtu.be/bSYMB0_c-og
https://youtu.be/GWFqSpUwKuA
https://youtu.be/H9fXoZmMHK8


 

 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 28/08 

ALFABETIZAÇÃO: ATIVIDADE FOLHA: circule o nome do desenho, escreva em letra cursiva 

e forme frases. 

Acessar o link https://youtu.be/l7mdEAmTSko para as orientações da professora Elaine. 

MATEMÁTICA: ATIVIDADE FOLHA: SITUAÇÃO PROBLEMA 

TED (Trabalho de Estudo Dirigido) ou LIÇÃO DE CASA: confeccionar um livro sobre o perso-

nagem do folclore que mais gostou. 

INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=yAg57OkYvGc para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  

PROGRAMAÇÃO:  

NIGHT AND DAY  

- Introdução  

- Música: itsy bitsy spider 

- Explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno (activity sheet 5)  – realização da 

atividade na add). 

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=egxo4rf1tvm 

 
 

SEGUNDA-FEIRA – 31/08 

 ALFABETIZAÇÃO: ATIVIDADE FOLHA: Família silábica da consoante v. Completar frases 

e escrever o nome dos desenhos. 

Acessar o link https://youtu.be/FZ5Wo6UxSPk para as orientações da professora Elaine.  

MATEMÁTICA: CADERNO: Sinal maior, menor ou igual. 

Acessar o link  https://youtu.be/p14WCs8Pa10 para as orientações da professora Elaine. 

TED (Trabalho de Estudo Dirigido) ou LIÇÃO DE CASA:  

CONFECCIONAR UM LIVRO SOBRE O PERSONAGEM DO FOLCLORE QUE MAIS GOSTOU. 

MÚSICA: Acessar o link  https://youtu.be/XQ37c5nOx4Q com as orientações da professora Cris Lima. 

Ficha 10 - ampliação dos saberes 

Ateliê musical – as notas musicais 

Escala musical ascendente e descendente. 

Os sinos – cores e sons 

Música: minha canção – Chico Buarque 

Atividade da ficha 10 – crie outros versos que comecem com os nomes das notas musicais. 
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TERÇA-FEIRA – 01/09 
 

ALFABETIZAÇÃO: ATIVIDADE FOLHA: escreva, com letra cursiva, as sílabas, com símbolos iguais 

para formar. O nome do desenho. 

CADERNO: ESCRITA DE FRASES 

Acessar o link https://youtu.be/gWlNPpO9JtY para as orientações da professora Elaine. 

 MATEMÁTICA: CADERNO: situação problema. 

Acessar o link  https://youtu.be/VEeB7BcfAIY para as orientações da professora Elaine. 

 TED (Trabalho de Estudo Dirigido) ou LIÇÃO DE CASA: Confeccionar um livro sobre o personagem do 

folclore que mais gostou. 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/apy_HKkzbyw com as orientações da profª. Gabi.  

PROGRAMAÇÃO: nessa semana, vamos fazer uma atividade que precisará ser impressa para ser en-

tregue para avaliação no final do bimestre, conforme as orientações já enviadas! Peça ajuda de sua família para realizá-las e se 

organizar!  

Conversaremos sobre isso nas nossas adds, não perca!!! 

 JOGO – FORMAS GEOMÉTRICAS 1 

 ESCOLA GAMES – FORMAS GEOMÉTRICAS 

 ATIVIDADE AVALIATIVA PARA IMPRIMIR (por favor, não realize nenhuma alteração no ar-

quivo, apenas mande imprimir mesmo). 

ATIVIDADE AVALIATIVA: para realizar uma parte da atividade, será necessário abrir o programa de 

desenhos chamado paint ou mspaint (no seu botão iniciar, no canto inferior esquerdo da tela do computa-

dor, no campo para “pesquisar”, digite o nome do programa – paint ou mspaint – conforme instruções na 

vídeo aula ou na add de hoje). Caso não possua esse programa em seu computador, clique em 

https://canvaspaint.org/#local:8c5c45e9aaf15 e siga as orientações da professora também na vídeoaula 

acima ou na add de hoje. O desenho a ser produzido será utilizado em um dos exercícios da atividade avaliativa a ser im-

pressa, mas não será necessário imprimir este desenho do paint, apenas deixá-lo aberto na tela do computador para o alu-

no realizar a atividade proposta. Para realizar esta atividade avaliativa, assista à nossa add de hoje (01/9/20) e/ou assista à vídeo 

aula acima com as orientações da professora. 

� que tal postar uma foto sua realizando a atividade de informática que mais gostar nas redes sociais com a #objetivobra-

gança! � 

_________________________________________ 

CONTEÚDO ESPECIAL (ACESSE SE NECESSÁRIO): 

 ATIVANDO O ADOBE FLASH PLAYER PARA ABRIR OS JOGOS 

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

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR (♦NOVO♦) 
 

 

https://youtu.be/gWlNPpO9JtY
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https://canvaspaint.org/#local:8c5c45e9aaf15
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