
 

 

 

 
 

Bragança Paulista, 10 de setembro de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 1º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 13/09 a 17/09 

 

 
            
 

 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial. 

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

dos. 

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

Senha: 40346666 para todas as aulas e em caso de impossibilidade da participação deverão 

ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma refe-

rente ao aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo se 

sua opção foi por aulas remotas. 

 

                     Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 13/09 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

INGLÊS: Apostila - Activity sheet 29 “Night and Day” (Ouça e desenhe) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA (folha encadernada): Separe as palavras de acordo com o “S”. 

Procure o nome dos desenhos no caça-palavras. 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA (folha encadernada): Resolva as adições e pinte as operações que tem o mesmo 

resultado da plaquinha. Preencha os quadros.  

Mostre para Horácio como é fácil resolver as operações de adição e subtração. Ajude o Dino a en-

contrar sua amiga, resolvendo as contas. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: As crianças irão à biblioteca para ler um livro de Contos de Fadas de sua preferência. 

Lição de Casa de Matemática (folha encadernada):Resolva as adições e ligue nas respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 TERÇA-FEIRA – 14/09 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INGLÊS: Apostila - Activity sheet 30 “Night and Day” 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Projeto pedagógico: “O bonito desta vida, é ter história pra contar!” 

               Música: Ai que saudade d’oce (Zeca Baleiro) 

               Instrumentos musicais: sinos e blocos sonoros 

 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila Unidade 2 – “Lá vem história” 

Fichas 21e 22: O adulto fará a leitura das questões e orientará a criança no registro, tendo como 

base a história “A princesa e o grão de ervilha”. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: Apostila de História, Geografia e Ciências (início da apostila): “Momento Cidadão” 

Assistir o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xWph49AIZII 

Ficha 12: O adulto deverá ler as orientações para a criança. Solicitar que observe as imagens e tro-

car ideias sobre o que está vendo. Em seguida, a criança irá registrar sua ideia. 

Lição de Casa de Língua Portuguesa Ficha 11: Pinte os títulos das histórias que tem príncipe e 

princesa como personagens. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xWph49AIZII


 

 

 

 

QUARTA-FEIRA –15/09 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, teremos atividades especiais sobre o nosso projeto pedagógi-

co “O bonito desta vida é ter história para contar – A colcha de retalhos”. 

Além disso, reforçaremos a Matemática utilizando a Informática e a gami-

ficação!!!�� 

 

 CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: A COLCHA DE RETALHOS 

 LABIRINTO: ENCONTRE 6 PALAVRAS DO LIVRO 

 Hoje iniciaremos o trabalho com nosso autorretrato, para 

montarmos uma “colcha de autorretratos” da nossa turma! – 

AUTORRETRATO E IDENTIFICAÇÃO 

 DESAFIOS DA ADIÇÃO 

 DESAFIOS DA SUBTRAÇÃO 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA (folha encadernada): Complete as frases com as palavras do quadro. 

Leia e ligue palavra ao desenho. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA (folha encadernada): Resolva as operações na horizontal e vertical. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: BRINCANDO COM A BOLA PARTE 2 - Nessa aula vamos promover aos alu-

nos a experimentação livre de várias bolas esportivas para estimular a percepção da diferença de 

tamanho, textura e peso. 

Lição de Casa de Alfabetização (folha encadernada): Leia as palavras com “SS”, escolha uma 

palavra e escreva a frase. 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TgjbpDsOqhQ
https://wordwall.net/pt/resource/17268301/encontre-as-6-palavras-refente-ao-livro-colcha-de-retalhos
https://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/lingua-portuguesa/autorretrato-e-identificacao/
https://wordwall.net/pt/resource/18712117/inicia%c3%a7%c3%a3o-%c3%a0-matem%c3%a1tica/c%c3%a1lculo-mental-adi%c3%a7%c3%a3o
https://wordwall.net/pt/resource/9887529/subtra%C3%A7%C3%A3o-simples


 

 

 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 16/09 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila Unidade 2 - “Lá vem história” 

Ficha 23: A criança deverá escrever as letras do alfabeto na ordem correta. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila Unidade 2 - “Lá vem história” 

Ficha 24: O adulto irá ler as orientações e trocar ideias com a criança. Em seguida, a criança irá 

registrar as respostas. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA (folha encadernada): Resolva as contas com atenção! 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Apostila de História, Geografia e Ciências (final da apostila): “A diversidade da Natureza” 

Assistir o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=F0-qYsX1vws 

Ficha 11: O adulto fará a leitura da história em quadrinhos. Trocar ideias, com a criança, verificando 

se houve compreensão e o que ela pensa sobre o assunto. 

Cartonado 1 e 2: A criança irá recortar as cartas tendo como imagem produtos que foram jogados 

no lixo. Sob orientação, do adulto, a criança irá separar as cartas em dois grupos: lixo e resíduo. 

Lixo: É aquilo que foi jogado fora e não serve mais para o uso. 

Resíduo: É o que foi descartado porque não serve mais para uso de determinada pessoa, mas serve 

para outra. 

Lição de Casa de Língua Portuguesa Ficha 12: Entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F0-qYsX1vws


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 17/09 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

ARTE: Confecção do enfeite artesanal sobre projeto pedagógico: "Colcha de Retalhos". Etapa: pin-

tura com stêncil. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30   

MATEMÁTICA: Apostila Unidade 2 – “Bolo de Caneca” 

Fichas 15 e 16: Hora de resolver problemas.  

Acessar o link: 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200901_MonicaMunuera_Matematica_IV_1Ano_AD.  

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PROJETO “A COLCHA DE RETALHOS”: COSTURANDO MINHA HISTÓRIA 

Atividades: Minhas preferências... 

Estamos no ano 2021, um ano diferente! 

Quando crescer quero ser... 

 Obs: As atividades do projeto serão disponibilizadas no APP. 

              

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HORA LÚDICA: Neste momento a criança poderá escolher um jogo de alfabetização ou livro de his-

tória.  

Lição de Casa de Matemática: Ficha 4: O adulto deve fazer a leitura e orientar para o registro na 

ficha. 

JOGO “O CONFEITEIRO”: Destacar o jogo do bloco de jogos e jogar com a família. 

 

 

 

 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200901_MonicaMunuera_Matematica_IV_1Ano_AD

