
 

 

 
 

 
Bragança Paulista, 19 de fevereiro de 2021. 

 
 

Srs. Pais e/ou Responsáveis dos alunos do 1° ano A do Ensino Fundamental 
  

PLANEJAMENTO SEMANAL DE 22/02 A 26/02 
 

#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  (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. 

 

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 – 22/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 2 - Greetings and Feelings e filme Snow White. 

https://www.youtube.com/watch?v=payHOUiOuxQ (assistir somente os primeiros 4:35 minutos – Trabalharemos o 

vídeo em partes) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

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

Ficha 6: EAD Colégio Objetivo 

Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BB206042020AD (até 5:40 minutos) 

Ficha 6 A: EAD Colégio Objetivo 

Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BB206042020AD ( iniciar 8:06 até 10:45 minutos). 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática – Unidade 1 “O Galinheiro do Vovô Gustavo”  

Ficha 6: EAD Colégio Objetivo:  Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/GVG306042020AD 

(até 1:49 minutos). Não precisa de sulfite nem pasta, registrar na própria ficha. 

Ficha 7: Não tem aula EAD.Pensamento Algébrico: Observar as imagens (galinha e ovos). Em seguida recorte e 

cole as imagens (ficha no final das folhas soltas de Lição de Casa de Matemática) para completar as sequências. 

Atividade em folha: Escreva nos quadrinhos os números correspondentes (quantidade de elementos). 

 

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 2)  

EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/GVG306042020AD 

(iniciar 1:58 minutos até o final). Não precisa de sulfite nem pasta, registrar na própria ficha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=payHOUiOuxQ
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BB206042020AD
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BB206042020AD
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/GVG306042020AD
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/GVG306042020AD


 

 

 
 
 

TERÇA-FEIRA – 23/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 3 - Greetings and Feelings e filme Snow White. 

https://www.youtube.com/watch?v=payHOUiOuxQ (assistir o vídeo completo) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 1: Músicas daqui e dali – América do Sul 

 Pulso e andamento. 

 Músicas: Sambalelê – percussão corporal; Bolinha de sabão – sons com a boca;  

 Borboletinha – criar uma percussão. 

 Atividade da Ficha 1: Escolha uma das canções apresentadas nesta aula e registre. 

 

 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”  

Ficha 7: EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BB306042020AD 

(até 2:35 minutos). 

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

Atividade em folha: Complete as palavras com as vogais (bola, meia, urso, foca, boneca e pirulito) 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: (se encontra no meio da apostila) 

Apostila de História, Geografia e Ciências: “Diferentes pessoas, diferentes lugares” 

Ficha 1: Atividade inicial: O que torna possível as pessoas frequentarem os mesmos lugares?  

(Fazer desenho de um lugar público: praça, parque, praia, shopping). 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 4). Complete as palavras 

com as letras A, E, I, O ou U. 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=payHOUiOuxQ
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BB306042020AD


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 24/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INFORMÁTICA: Hoje vamos estudar bastante o alfabeto utilizando o computador! Escolha seu desafio e a-

prenda se divertindo!!! 

 Jogo da memória do alfabeto 

 Quebra-cabeças do alfabeto 

 Atividade de leitura e escrita 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

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

Fichas 8 e 8A: Não tem EAD. Hora do texto: Que legal outra parlenda! Recorte os versos (ficha 8). O adulto deve 

declamar a parlenda “O macaco foi à feira...” auxiliar a criança, perguntando a primeira letra de cada palavra que 

inicia o verso.  Colocar na ordem certa e colar na ficha 8A. Atividade em folha: Escreva as letras que a professora 

ditar. (O adulto deve ditar as letras G, A, E , J, B, M, L, P e a criança escreve com a letra cursiva maiúscula).  

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática – Unidade 1 “O Galinheiro do Vovô Gustavo”  

Ficha 8: EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/GVG406042020AD 

(até 1:40 minutos). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Caminho das Cores: A criança pega a bolinha e vem pulando nos X correspondentes 

à cor da bola e, ao final, coloca a bolinha no rolo de fita (pareamento). Essa atividade trabalha a coordenação 

motora geral, concentração, coordenação viso motora, força, saltos e claro muita diversão. Materiais Utiliza-

dos: Fitas durex coloridas e bolinha Variação: No lugar das fitas e bolinhas podem utilizar papel colorido. 

https://youtu.be/qmRen2OxZFY 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 5) 

Encaixe as palavras nos quadrinhos, conforme o número de letras de cada uma delas. 

 

 

 

 

 

 

http://m.hvirtua.com/memoria-alfabeto
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/linkpuzzle_alphabet_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://www.cokitos.pt/atividade-de-leitura-e-escrita/play/
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/GVG406042020AD
https://youtu.be/qmRen2OxZFY


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 25/02 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Atividades em folha:  

Vamos resolver as historinhas. 

Vamos contar a quantidade de cada desenho e pintar o número correspondente 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

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

Ficha 9: EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BB406042020AD 

(iniciar 3:42 até 6:06 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: Leitura do Livro: Bruxinha ZUZU – Eva Furnari- Livro imagem  

https://pt.slideshare.net/hedinhah/bruxinha-zuzu-eva-furnari-92169258.  

A criança deve observar as imagens do livro e ir narrando a história.  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: (se encontra no meio da apostila) 

Apostila de História, Geografia e Ciências: “Diferentes pessoas, diferentes lugares”   

Ficha 2: As Pessoas e os Lugares – leitura da ficha (desenhar sua moradia no caderno de desenho). 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 6): 

Escrever seu nome na parlenda, escrever o nome de dois amigos e ligar a imagem com a letra inicial. 

 
 
 

 

 

 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BB406042020AD
https://pt.slideshare.net/hedinhah/bruxinha-zuzu-eva-furnari-92169258


 

 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 26/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

ARTE: Ficha 2 da apostila. Depois de observar o quadro "Noite estrelada" de Van Gogh você percebeu que 

se trata de uma paisagem de noite! Agora faça uma paisagem com características de uma paisagem durante 

o dia, na ficha 2. Atenção para as cores que você irá usar para demonstrar essas características.  

Assista ao vídeo com uma paisagem do artista que retrata o dia. https://youtu.be/ZmbTbcDVlik 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: Atividade em folha: Complete a sequência numérica. 

 

 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. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática – Unidade 1 “O Galinheiro do Vovô Gustavo”  

Ficha 9: EAD Colégio Objetivo: 

Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/GVG406042020AD (iniciar 1:44 minutos até o final).  

Disponibilizar um quadrado (tamanho 15 X15 de papel) para a criança fazer uma dobradura, registrar na pró-

pria ficha. 

LIÇÃO DE CASA: Matemática Atividade folha: Quem vem antes e quem vem depois? 

 

  
  

 

 

https://youtu.be/ZmbTbcDVlik
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/GVG406042020AD

