
 

 

 
Inf.: 0340/20 

 
 

Bragança Paulista, 15 de julho de 2020. 
 
 

#fiqueemcasa 
 

1° ano B – Ensino Fundamental 

 

   Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar 

novos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

   A partir dessa semana, iniciaremos nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), sempre ao 

vivo, no horário das 13:00h às 16:30h, assim, não teremos mais os “Bate-papos”. A Atividade 

Digital Dirigida será 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... Professores do 1° ano 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
Programação para a semana de 15/07 a 21/07 
 

QUARTA-FEIRA – 15/07 

Acessar o link: https://youtu.be/CWtaMsHHw94 para as orientações da professora Elaine. 

APOSTILA DE MATEMÁTICA: EAD OBJETIVO e explicação na ADD (Atividade Virtual Dirigida) 

Antes de fazer as atividades, https://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/CDELV29052020AD para ouvir a explicação da Profª Érika. 

Antes de fazer as atividades, https://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/CDELVI29052020AD para ouvir a explicação da Profª Érika. 

FIGHAS: 44 (HORA DE RESOLVER PROBLEMAS) E 45 (PENSAMENTO ALGÉBRICO)  

ALFABETIZAÇÃO: CADERNO: (explicação na lousa branca em ADD) 

Escrita de frases: Trabalhar letra maiúscula no início e pontuação 

Para realizar a atividade, https://youtu.be/Uc4zec6oC8g para explicação da Profª Elaine. 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=R0LDMIb_93U com as orientações da professora Vivian. 

Objetivos: Flexibilidade; Equilíbrio; força e noção espacial. 

Material: Fita adesiva; tampinha de garrafa e balde. 

Atividades: Alongamento/flexibilidade e amarelinha desconstruída (Desenhar uma amarelinha com giz ou fita adesiva com 14 quadra-

dos, dois em dois; colocar alternando tampinhas. O aluno deverá pular em um pé só (ora pé direito, ora pé esquerdo (igual amarelinha) 

parar no quadrado lateral pegar a tampinha continuar percurso e ao final lançar em um balde. 

°  °  °  ° 

 °  °  °  
 

 
 

QUINTA-FEIRA – 16/07 

APOSTILA DE MATEMÁTICA: EAD OBJETIVO e explicação na ADD (Atividade Virtual Dirigida) 

Antes de fazer as atividades, https://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/CDELVII29052020AD para explicação da Profª Érika. 

FICHA: 47 (LEITURA E ESCRITA DE NÚMEROS)  

FICHA: 46 (HORA DE RESOLVER PROBLEMAS) 

Para realizar a Ficha 46, https://youtu.be/urvknBD98WQ para explicação da Profª Elaine. 

APOSTILA DE MATEMÁTICA:  

FIGHA: 48 (DESAFIO FINAL) Cada criança irá criar seu símbolo numérico. 

MATEMÁTICA: ATIVIDADE XEROCADA: Ligue os pontos e pinte o desenho (tartaruga) 

CADERNO: DITADO DE NÚMEROS. 

 Explicação na ADD (Atividade Virtual Dirigida) 

 (correção na lousa branca) 

Para realizar essa atividade, https://youtu.be/6IxJ9OWsZQM para explicação da Profª Elaine. 

TED (Trabalho de Estudo Dirigido) ou LIÇÃO DE CASA: ANEXO nº 10 (APOSTILA DE MATEMÁTICA) 

Complete a ordem decrescente. 

Quem quiser poderá desenhar um foguete e pintar. 

INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=T2OStKYzZyY para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  

Programação: 

Perfect Place 

- Introdução  

- Música: Five little monkeys 

- Explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno). 

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=3crdfjFfxjI 
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SEXTA-FEIRA – 17/ 07 

 EXPLICAÇÃO NA ADD (Atividade Virtual Dirigida) 

CADERNO (Lousa branca): BRINCADEIRA FUI À LUA E LEVEI... 

Cada aluno fala o que quer levar, eu escrevo na lousa branca e todos no caderno. 

ATIVIDADE DE LEITURA: (POWER POINT) 

Cada aluno irá ler uma palavra. 

Após serão escolhidas cinco palavras para serem ditadas. 

Para realizar essa atividade, https://youtu.be/qWRTKamus34 para explicação da Profª Elaine. 

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

Escreva seu nome completo. 

Antes de fazer a atividade, clique no link para ouvir a música “Gente tem Sobrenome” https://www.youtube.com/watch?v=y92Y9_hkIqE 

PARA A AULA DE SEGUNDA-FEIRA (ADD), LEVAR UMA ROUPA OU OBJETO USADO NO INVERNO. 

ARTE: Acessar o link: https://youtu.be/WOmjTKPtJp8 com as orientações da professora Adriana. 

Vamos conhecer um pouco mais sobre o artista Ivan Cruz e fazer a atividade que preparei no vídeo para vocês! Façam perguntas para 

as pessoas da sua família sobre as brincadeiras que elas conhecem em seguida escolha uma brincadeira pra representar em um dese-

nho. 
 

SEGUNDA-FEIRA - 21 /07 

EXPLICAÇÃO NA ADD (Atividade Virtual Dirigida) 

ALFABETIZAÇÃO: (POWER POINT) 

CADERNO: Brincadeira da forca. 

Quando a palavra for descoberta, o aluno registra no caderno. 

Para realizar essa atividade, https://youtu.be/vGFmRFAjTog para explicação da Profª Elaine. 

RODA DE CONVERSA: Cada aluno, na sua vez, irá mostrar e falar sobre o que trouxe que representa o inverno. 

CADERNO: Desenho e escrita da roupa, alimento ou objeto usado no inverno. 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA (POWER POINT) 

CADERNO: Resolver as operações simples de adição e subtração. (Levar palitos de fósforo, grãos de feijão ou outro material para con-

tagem na ADD). 

Para realizar essa atividade, https://youtu.be/v9QilLfgEA8 para explicação da Profª Elaine.  

Escreva seis números de 0 a 50 e se prepare para brincar de bingo. Circular o número caso seja sorteado. 

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

Clique no link para assistir o desenho sobre o inverno: https://www.youtube.com/watch?v=Xv5CosAf79E 

Desenhe a parte que você mais gostou. (Pode usar uma folha em branco) 

MÚSICA: Acessar o link  https://youtu.be/Aba6tlkJAGQ com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música – Ficha 5: Sua criação. 

Andamento e pulsação – Escravos de Jó. 

Rima: A la lata, al latero. Materiais necessários: um copo e uma tampinha de refrigerante. 

Atividade da Ficha 5 – Escolha uma música e registre o ritmo que ela tem. 
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TERÇA-FEIRA - 21/07 

EXPLICAÇÃO NA ADD (Atividade Virtual Dirigida) 

ALFABETIZAÇÃO (POWER POINT) CADERNO: Ler as palavras em letra de forma e escrever em letra cursiva. Escolha duas 

palavras e forme frases. 

Para fazer essa atividade, https://youtu.be/5oUAzfwNf5A para explicação da Profª Elaine. 

REVISÃO PARA PROVA (WORD): Será uma atividade do tipo da prova. Faremos a leitura e cada aluno anota, no caderno, a alter-

nativa que achar correta. Em seguida, faremos a correção com explicação. 

Para fazer essa atividade, https://youtu.be/q7nZoGxBm-4  para explicação da Profª Elaine. 

APOSTILA DE HISTÓRIA: (POWER POINT) 

FICHA 7: LINHA DO TEMPO (Retomaremos a explicação. Quem ainda não fez, terá tempo para realizar e entregar dia 28). 

Para fazer essa atividade, https://youtu.be/P_syykj_-mk   para explicação da Profª Elaine. 

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

 Construção da Linha do Tempo da sua vida. Pode usar fotos ou desenhar (bebê até 5 ou 6 anos). 

  

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

Programação: Nessa semana, continuaremos utilizando a GAMIFICAÇÃO, para aprender ainda mais, elaborando um jogo de 

STOP. Você conhece esse jogo? Já jogou? Então, não perca a vídeo aula da profª. Gabriela acima, com todas as orientações! E 

depois aproveite para se divertir com a sua família jogando “STOP”! 

 GERADOR DE ROLETA 

 TABELA PARA O JOGO STOP 1 

 

OBS.: Por favor, guarde uma cópia de um jogo Caça Palavras, a foto ou impressão da sua roleta e uma tabela do jogo 

STOP criado por você. Em breve, o Colégio dará todas as orientações para que esses trabalhos sejam enviados para avali-

ação, ok! 

   

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) 
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