
 

 

 

 
Bragança Paulista, 30 de julho de 2021. 

 
Srs. Pais e Alunos do 1º Ano B do Ensino Fundamental 

  Planejamento Semanal de 02 a 06/08 

 
 

  #fiqueemcasa 
 

Revigorados pelo descanso das férias e muito entusiasmados, retomamos nossas aulas no 

formato híbrido e presencial para todos que assim desejarem, sem necessidade de revezamento 

respeitando o protocolo sanitário, o distanciamento e promovendo a conscientização de todos. 

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso 

de todos. 

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

dida do possível pelo Zoom e deverão ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas 

EAD caso sejam impossibilitados de participar ou se porventura surgirem dúvidas. 

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

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

E a programação semanal encontra-se disponível no site www.objetivobp.com.br na aba Ori-

entação Online.  

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!  

Qualquer dúvida entre em contato com a secretaria da escola para ajudarmos em suas necessida-

des! 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 
 

SEGUNDA-FEIRA – 02/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em Folha (encadernada): 

Complete as frases com o nome dos desenhos. Pinte as sílabas que formam o nome do desenho. 

Junte os números e forme palavras. Complete as frases com as palavras. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

INGLÊS: My vacation 

 
 
 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Atividade em Folha (encadernada): 

Preencha o calendário do mês de agosto e responda. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Roda de conversa: O que você fez de mais divertido nas férias? 

No caderno de desenho, represente através do desenho e da escrita. 

LIÇÃO DE CASA: Atividade em Folha (encadernada): Ordene as sílabas e escreva o nome do 

desenho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 TERÇA-FEIRA – 03/08 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MATEMÁTICA: Atividade em Folha (encadernada): 

Faça um X no número que está no lugar errado da sequência numérica. Complete com a sequência 

numérica. Quem vem antes e depois dos numerais. 

Vamos contar e juntar. Circule o número menor e faça um X no maior. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Day and Night (folhinha disponível no APP) 

 

 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila Unidade 1 - “Medo, Medinho, Medão” 

Ficha 1: Hora do Texto  

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=jjr2QJT30nk 

Ficha 2: O adulto deverá ler as questões e orientar a criança nas respostas. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: Apostila de História, Geografia e Ciências (início da apostila): “Tempo de brincar, tem-

po de aprender”.  

Ficha 9: O adulto deverá ler o texto para a criança. Solicitar que observe as obras do pintor Ivan 

Cruz e relatar quais são as brincadeiras que ele representou. Trocar ideias, com a criança, sobre o 

tipo de brincadeira, se são antigas ou atuais. Quais ainda prevalecem nos nossos dias. Em seguida, 

usando o caderno de desenho, a criança fará a releitura da obra que mais se interessou. 

LIÇÃO DE CASA: Língua Portuguesa ficha 1: Complete o verso com as palavras que faltam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jjr2QJT30nk


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 04/08 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

MÚSICA: Jogo dos sons onomatopaicos – Estimulação Auditiva 

Som e movimento – representação linguística e corporal 

Música: Vaquinha malhada 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em Folha (encadernada): 

Pinte as palavras que a professora ditar. Complete as frases com o nome dos desenhos. 

Complete as frases usando as palavras. Vamos ler, circular e escrever o nome do desenho. 

 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila Unidade 1 – “Parque de Diversões” 

Fichas 1-2-3: O adulto deverá ler as orientações sobre o jogo de tabuleiro. Obs: Não recortar as car-

tinhas e o dado (são ilustrações). 

Ficha 4: De acordo com as orientações da ficha 1, a criança fará o registro na ficha 4. 

 

4ª aula: 16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: Apostila de História, Geografia e Ciências (início da apostila): “Tempo de brincar, tem-

po de aprender”.  

Ficha 9A: Completar a cruzadinha com o nome das brincadeiras. Desenhar e escrever o nome de 

uma brincadeira que você gosta de brincar com seus amigos. 

LIÇÃO DE CASA: Matemática (folha encadernada): Observe o calendário do mês de agosto e 

responda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 05/08 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h) 

ARTE: Depois de conhecer as obras árvores do artista Mondrian, você deverá representar uma ár-

vore com desenho de uma única linha, sem tirar o lápis do papel. Será um desafio !!! Se esforce! 

Para representar uma árvore você poderá fazer da sua maneira seja criativo! 

https://i2.wp.com/virusdaarte.net/wp-content/uploads/2016/08/aarve.jpg 

https://images.app.goo.gl/q9ny6oikJWtbK4zJ8 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila Unidade 1 - “Medo, Medinho, Medão” 

Ficha 3: O adulto deverá ler a música e orientar à criança na rima, para fazer o registro. 

 
 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em Caderno: 

Ditado de palavras: tapete-tomate-telefone-tesouro-tijolo-tucano 

Escrita de frases: O pirata tem um tesouro. Tina viu o tucano na árvore. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: TABULEIRO DO MOVIMENTO – Adaptação de um tabuleiro gigante, onde em 

cada casa percorrida as crianças irão realizar movimentos para estimular a criatividade, coordena-

ção motora, força, agilidade e etc. 

LIÇÃO DE CASA: Língua Portuguesa ficha 2:Complete a cruzadinha com o nome dos desenhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://i2.wp.com/virusdaarte.net/wp-content/uploads/2016/08/aarve.jpg
https://images.app.goo.gl/q9ny6oikJWtbK4zJ8


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 06/08 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Sejam todos bem-vindos de volta às nossas aulas!!! Nas ativi-

dades de hoje, teremos uma história super legal e engraçada, além de vários desafios para relem-

brarmos o que já aprendemos!!! ��� 

 

 HISTÓRIA: VOLTA ÀS AULAS – MUNDO AQUARELA KIDS 

 BOLHA ALFABÉTICA 

 ENCONTRAR VOGAIS E OBJETOS 

 OLHO VIVO 

 QUEBRA-CABEÇAS - ADIÇÃO 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30 

MATEMÁTICA: Atividade em Folha (encadernada): 

Encontre no caça-números, os números. Resolva. Circule o número maior e faça um X no menor. 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Contação de História: “A Colcha de Retalhos” 

Roda de leitura: Após ouvirem a história contada pela professora, as crianças irão dar suas opiniões. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HORA LÚDICA: Nesse momento as crianças irão escolher um jogo ou massa de modelar. 

LIÇÃO DE CASA: Matemática (folha encadernada): Observe e complete com as quantidades. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K2WsgwS879g
https://www.digipuzzle.net/minigames/bubblechain/bubblechain_alphabet.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://www.jogosgratisparacriancas.com/educativo/11_jogo_vogais.php
https://www.digipuzzle.net/minigames/matchtheword/matchtheword_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/palavras/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/tilesmath_zero_to_twenty.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matematica-ate-20/index.htm

