
 

 

 
 

 
Bragança Paulista, 12 de março de 2021. 

 
Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis da 1º ano B do Ensino Fundamental 

  Planejamento Semanal de 15/03 a 19/03 
 

  #fiqueemcasa 
 
 

Como todos sabem, seguindo decreto municipal, nessa semana continuaremos com nossas aulas 

no modelo online. 

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos presencialmente 

novamente.  

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na medida 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. 

 

- 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/


 

 

 

 

 

NA 3ª FEIRA, DIA 16/03, HAVERÁ ATIVIDADE AVALIATIVA AS 18H30 PELO SITE DO COLÉGIO OBJE-

TIVO (www.objetivobp.com.br) Acesso Restrito - AVA (Ambiente Virtual de Avaliação) 

 

SEGUNDA-FEIRA - 15/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: 

Descobrindo a família do “C” (cubo). Vamos escrever palavras. 

Vamos ler, ligar e escrever. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Folhinhas (disponibilizadas no APP) – “Hickory Dickory Dock” 

Sugestão de sites: https://www.youtube.com/watch?v=FHFOO4s3DTk  

                              https://www.abcya.com/grades/1/numbers 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

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

derno espiral – Matemática). 

Nas férias Camila foi conhecer uma fazenda. 

Complete a tabela, se precisar, pode usar a tabela de números que fica na pasta! 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

REVISÃO PARA PROVA: Faremos uma retomada do conteúdo trabalhado oralmente: 

Língua Portuguesa: vogais e consoantes, nomes de brinquedos e brincadeiras. 

Matemática: sequência numérica (1 a 10), quantidade, adição simples. 

História: Identidade, Família. (Apostila Ficha 2) 

Geografia: Lugares Públicos. (Apostila Ficha 1) 

Ciências: Recursos Naturais (Apostila Ficha 2)  

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 13):  

Adivinhe quais são os bichos. Pinte o animal que você escolheu e escreva o nome dele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FHFOO4s3DTk
https://www.abcya.com/grades/1/numbers


 

 

 
 
 
 

   TERÇA-FEIRA - 16/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)     

MATEMÁTICA: Atividade em folha  

Este é Caio, ele gosta muito de biscoitos. 

Vamos resolver as historinhas. Complete a sequência numérica. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

INGLÊS: Revisão do conteúdo para prova + folhinha (disponibilizadas no APP) – Numbers 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 2 “Bichos 

e mais Bichos”  

Ficha 17: Na Produção Textual, o adulto deverá orientar a criança na escrita da adivinha: 

“Levo minha casa nas costas. Sou a tartaruga.” Após a escrita, fazer o desenho. 

Ficha 18: EAD Colégio Objetivo: Acessar o link:  https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB406042020AD 

(inicio até 4:40) 

Sugestões para escrita do Alfabeto da Bicharada: arara – baleia – cachorro – dinossauro – elefante – 

foca – gato - hiena – iguana – jacaré – koala – leão. 

OBS.: Somente a ficha 18, a ficha 18 A será em outro dia, para não ficar cansativo. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: Vídeo Nome e sobrenome https://youtu.be/mGHOB3whtV8 (ajudará a criança entender sobre 

identidade pessoal). Apostila de História, Geografia e Ciências: “Minha História, Minhas Memórias”. 

Ficha 3: O adulto deverá ler junto com a criança, em seguida a criança deverá escrever seu nome e sobre-

nome na ficha.  

LIÇÃO DE CASA: NÃO HAVERÁ – ATIVIDADE AVALIATIVA ÁS 18h30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB406042020AD
https://youtu.be/mGHOB3whtV8


 

 

 
 
 

QUARTA-FEIRA - 17/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MÚSICA: Acessar o link:    https://youtu.be/hNa0dJMkT3k  

Apostila de Música – Ficha 3: Exploração e descoberta 

Andamento. 

Bate o monjolo – Brasil 

Antón pirulero - Argentina 

Atividade da Ficha 3: Qual das duas músicas tem o andamento mais rápido?  

Desenhe a bandeira do país correspondente. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha de caderno: (por favor, após a criança ter feito a atividade, 

colar no caderno brochura – Língua Portuguesa). Escrita Espontânea (boca – cubo – cola – cuco) 

Vamos escrever palavras que iniciem com a consoante “C” (casa – cola – cubo – cavalo – comida) 

Obs.: O adulto poderá orientar a criança na escrita das palavras, é um desafio para ela. 

  

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática: Caderno de Jogos (ENCARTE): Mercado de Brinquedos 

Recortar as cartas com cédulas de dinheiro (duas cédulas de 10 reais, quatro cédulas de 5 reais, cinco cédulas de 

2 reais). Unidade 3 - “Festa de Aniversário”. Fichas 19 e 20: EAD Colégio Objetivo:  

Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FAI23042020AD (iniciar em 3:25 até 6:45 minutos) 

Não precisa de sulfite nem pasta, registrar na própria ficha. Usar as cédulas de dinheiro para resolver a situação-

problema.  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: Apostila de História, Geografia e Ciências: “Minha História, Minhas Memórias”.  

A criança deverá ver o vídeo https://youtu.be/Wsz2Dxadilk 

Em seguida o adulto explica que Nacionalidade diz respeito ao país de nascimento de uma pessoa (Brasil – 

nacionalidade brasileiro). A família deverá contar a história do nome da criança (quem escolheu, qual o signi-

ficado) e depois a criança vai registrar na ficha 4. Ficha 4: Meu nome tem história.  

Escreva o seu nome no quadro. Registre por meio de desenho ou escrita tudo o que você sabe sobre o seu nome. 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Matemática (folha solta Lição de casa 6) 

EAD Colégio Objetivo: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FAI23042020AD 

(iniciar em 6:55). Não precisa de sulfite nem pasta, registrar na própria ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hNa0dJMkT3k
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FAI23042020AD
https://youtu.be/Wsz2Dxadilk
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FAI23042020AD


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA - 18/03 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h)   

ARTE: Atividade de desenho dos objetos.  

Durante a aula on-line, retirar alguns objetos de dentro de um saquinho preto. A professora dará dicas e o 

aluno deverá tentar identificar e nomear o objeto. Em seguida, fazer o desenho do objeto como conseguir.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 1 “Bichos e mais Bichos”  

Ficha 18A: EAD Colégio Objetivo: 

Acessar o link:  https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB406042020AD (inicio até 4:40) 

Sugestões para escrita do Alfabeto da Bicharada: macaco – naja – ornitorrinco – pato – quati- rato – 

sapo – tucano – urso – vaca – wombat – xexéu- yak – zebra. 

Obs.: É a mesma aula da Ficha 18 (dividimos em duas partes para não ficar cansativo). 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha:  

Vamos escrever. Complete com as sílabas (ca co cu / Ca Co Cu). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Coordenação Motora Global - A coordenação motora diz respeito à capacidade do 

cérebro de equilibrar os movimentos do corpo, mais especificamente dos músculos e das articulações. A co-

ordenação motora tem sua importância ao longo da vida de cada um de nós, sobretudo nos domínios psico-

motores e cognitivos. Materiais utilizados: Sacolas plásticas https://youtu.be/8hhfzP5VAoM 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 14) 

EAD Colégio Objetivo: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB508042020AD (iniciar em 4:23 mi-

nutos até 5:40 minutos) 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB406042020AD
https://youtu.be/8hhfzP5VAoM
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB508042020AD


 

 

 

 

SEXTA-FEIRA - 19/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)    
INFORMÁTICA: Olá, pessoal! Hoje iniciaremos nossos estudos sobre o Projeto Pedagógico “O poder mágico 
das parlendas”, com vídeos e super desafios!!! 
 

 POT POURRI DE PARLENDAS (PALAVRA CANTADA) 
 CRIANÇAS INTELIGENTES: PARLENDAS 
 RODA DAS PARLENDAS 
 QUIZ DAS PARLENDAS 

 
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  

NOVO VÍDEO! – COMO ACESSAR OS LINKS PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA (com-
putador, notebook, celular, tablet) 
 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: Atividade em folha: Ana está separando o dinheiro para comprar material escolar. 

Atividade no caderno: Sistema Monetário: Separar as cédulas de dinheiro, duas cédulas de 10reais, quatro 

cédulas de 5 reais, cinco cédulas de 2 reais (já foram recortadas dia 17/03). 

Na folha branca do Caderno de Matemática: Orientar a criança para fazer a atividade 

Desenhar representando as cinco cédulas de 2 reais, somar e colocar o resultado; 

                                                                                         = 10  

Desenha representando as quatro cédulas de cinco reais, somar e colocar o resultado; 

                                                                         = 20 

Desenhar representando as duas cédulas de 10 reais, somar e colocar o resultado; 

                                     = 20 

A criança poderá fazer tracinhos para fazer a contagem.  

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

DATA COMEMORATIVA: INÍCIO DO OUTONO  

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

Depois de assistir o vídeo, fazer um desenho sobre a nova estação do ano “outono” (folhas caindo das árvo-

res e deliciosas frutas).  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: PROJETO: “O PODER MÁGICO DAS PARLENDAS” 

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

Língua Portuguesa). O adulto deverá fazer a leitura da cantiga “um, dois, feijão com arroz”, junto com a crian-

ça. Circule os nomes dos numerais e copie a parlenda substituindo o nome pelo número correspondente. 

LIÇÃO DE CASA: Usando o caderno de Língua Portuguesa (brochura), escrever duas vezes o nome e o so-

brenome. 

 

 

2 2 2 2 2 

5 5 5 5 

10 10 

https://www.youtube.com/watch?v=cqp4N_Hqxvs
https://www.youtube.com/watch?v=3AcBUTZgaRU
https://wordwall.net/pt/resource/12295314/roda-de-parlendas
https://wordwall.net/pt/resource/3355505/quiz-parlendas
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://www.youtube.com/watch?v=LAOGmUrJAto

