
 

 

 
Inf.: 0317/20 

 
Bragança Paulista, 08 de julho de 2020. 

#fiqueemcasa 
 

1° ano B – Ensino Fundamental 

 
Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 
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. 
Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará!  

Para acessar, basta entrar no site:  http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei 
                          Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Vamos ao trabalho! 
Relembrando o esquema de atividades remotas:  

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e se necessá-
rio for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizamos no site do colégio, www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação 

Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as atividades que deverão 

ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na execução dessas tarefas; basta 

clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo e na 

execução das tarefas da apostila. 

 As atividades em folhinhas foram impressas e entregues junto com o material do 2º bimestre. 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês deverão 

fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preciso entender que 

estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica Valéria (9 

3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à vontade para 
retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras informações do portal. 
Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 
Saudades... Com carinho... Professores do 1° ano 

 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
Programação para a semana de 08/07 a 14/07 
 
RECADO IMPORTANTE: Ao acessar o link para fazer a avaliação digital, você deverá preencher os dados pesso-

ais (nome completo, número de chamada, RM e turma).  
 

QUARTA-FEIRA – 08/07 

Acessar o link: CLIQUE AQUI para as orientações da professora Elaine. 

ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO: (AS ATIVIDADES FORAM IMPRESSAS E ESTÃO NO MATERI-

AL DA CRIANÇA) 

Texto: “Quem cochicha...” Escreva a sílaba inicial (que/ qui) 

Circule o nome do desenho e escreva com letra cursiva. (Iremos fazer no bate-papo de 5ª feira) 

Antes de realizar a atividade, CLIQUE AQUI para ouvir a “HISTÓRIA DA CONSOANTE Q”  

Antes de realizar a atividade, CLIQUE AQUI para ouvir o som da “FAMÍLIA SILÁBICA Q” 

 CLIQUE AQUI para a explicação da professora Elaine. 

Lanchinho 

 

Escovação 

 
INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/48G25p3d5to com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, continuaremos com a atividade de GAMIFICAÇÃO! Para isso, conforme combinamos no bate papo, 

vamos montar um novo CAÇA PALAVRAS, mas desta vez será para jogar on-line!!! Agora que você sabe o que é necessário para mon-
tar um caça palavras, lembre-se de escolher o TEMA (assunto) e peça ajuda para escrever corretamente as palavras, ok! Para essa 
atividade, por favor, peça a ajuda de alguém da sua família! Procure fazer esta atividade em um computador, notebook ou similar. 
Também segue um site bem legal de livros de histórias on-line, para ler junto com a família! Uma pequena biblioteca virtual!  
ATENÇÃO: 
Guarde um dos seus caça palavras (atividades das semanas de 01 a 07/07/20 OU de 08 a 14/07/20). Em breve, o pedirei para uma 
avaliação do bimestre (aguarde orientações do colégio).  
Quem ainda não postou o seu avatar da semana passada, tente postar nas suas redes sociais nesta semana com a hashtag #objetivo-
bragança, ok! 
Uma dica: Se desejar, pause o vídeo com as orientações da professora após a explicação de cada atividade. Realize a mesma e retorne 

ao vídeo dela para a explicação da próxima atividade. 

 GERADOR DE CAÇA PALAVRAS ON-LINE  

 LIVROS ON-LINE para ler com a família e se divertir 
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) 
Adorei o nosso bate papo da última semana!!! Vou te esperar no próximo!!! 

  

QUINTA-FEIRA – 09/07 

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA (Observação: Iremos voltar para revisão) 

Unidade 3: “QUEM QUISER QUE CONTE OUTRA...”  

Fichas: 25 e 25 A (A SOPA DA SOPA) e FICHA: 26 (PRODUÇÃO DE TEXTO) 

Antes de realizar a atividade, CLIQUE AQUI para acompanhar explicação da professora Elaine. 

Lição de Casa (ANEXO): Fichas 16 (FICHA DO BICHO), 17 (SOM DOS ANIMAIS) e 31 (DESENHO DA FESTA JUNINA) 

Antes de realizar a atividade, CLIQUE AQUI para acompanhar explicação da professora Elaine. 

Lanchinho       

  

Escovação   

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

Vamos conhecer o personagem  Menino Maluquinho e criar um cabelo bem legal para esse menino esperto. Assistam ao vídeo sobre o 

Menino Maluquinho https://youtu.be/dn576g_05NU 

AVALIAÇÃO DIGITAL: 18 HORAS. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/nMVwqWKCVcE
https://www.youtube.com/watch?v=gzaY1LkFrCA
https://www.youtube.com/watch?v=yDMi_zzXtZ8
https://youtu.be/WwsCqygjuT4
https://youtu.be/48G25p3d5to
https://www.educolorir.com/wordsearch.php
http://espacodeleitura.labedu.org.br/livros/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/v0nwtYFjvLs
https://youtu.be/mhYndr7dWQQ
https://youtu.be/LCQhMNXFkFY
https://youtu.be/dn576g_05NU


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 10/07 

 ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO: (AS ATIVIDADES FORAM IMPRESSAS E ESTÃO NO MATERIAL DA CRIANÇA) 

Complete as adivinhas. Ligar o nome ao desenho. 

Vamos escrever q / Q. Usando o banco de palavras, escreva o nome do desenho. (quati, queijo, aquário, leque)  

                                                                                                   

Lanchinho 

 

Escovação 

 
MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/aMRAT8RkJ_E com as orientações da Profª Cris. 

 Ampliação dos saberes – Pulsação 

Identificar e marcar o pulso das músicas: Escravos de Jó, O trem de ferro e Alecrim Dourado. 

Apostila de Música – Ficha 4 – Ateliê Musical 

Atividade: Desenhe as três músicas que fizeram parte do desafio musical, partindo do mais fácil para o mais difícil. 
 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 13/07 

APOSTILA DE MATEMÁTICA 

Unidade 5: “CONTANDO EM DIFERENTES ÉPOCAS E LUGARES”  

AULA EAD OBJETIVO, CLIQUE AQUI  para a explicação da Profª Érika (AULA nº 3) 

FICHA: 40 (PROBABILIDADE) 

ANEXO 8:  DOMINÓ 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=NsdbAlcsE5s com as orientações da professora Vivian. 

 Objetivos: Estimular a coordenação óculo-manual 

Material: 1 saco de lixo ou sacolinha; 1 caixa de sapato ou bacia; tampinhas de garrafa pet 

Atividade: Brincadeira: Arremesso de tampinha.  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/aMRAT8RkJ_E
https://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/CDELIII29052020AD
https://www.youtube.com/watch?v=NsdbAlcsE5s


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 14/07 

APOSTILA DE MATEMÁTICA 

Unidade 5: “CONTANDO EM DIFERENTES ÉPOCAS E LUGARES”  

AULA EAD OBJETIVO, CLIQUE AQUI  para a explicação da Profª Érika (AULA nº 4) 

FICHAS: 42 (CÓDIGO MAIA) e 43 (HORA DE RESOLVER PROBLEMAS) 

OBS: Ficha 41 não é para ser feita. 

 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

 INGLÊS: Acesse o link:   https://www.youtube.com/watch?v=vrBhSB5XmPw para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira. 

Programação: 

Scenery - PicNic 

- Introdução  

- Música: Ten little indians 

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

- História: Look at me 

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=1WNxXjSTQWo 

 

 

 

 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/CDELIV29052020AD
https://www.youtube.com/watch?v=vrBhSB5XmPw
https://www.youtube.com/watch?v=1WNxXjSTQWo

