
 

 

 
 
 

Bragança Paulista, 05 de fevereiro de 2021. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 1° ano A do Ensino Fundamental 
   

  PLANEJAMENTO SEMANAL DE 08/02 A 12/02 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Estamos felizes por iniciar o ano de 2021 podendo retomar nossos estudos, valorizando a de-

dicação e empenho de cada um e, tendo a certeza de que todos serão vitoriosos. 

Iniciamos nossas aulas presenciais com alegria, muita energia, respeitando o distanciamento 

social, a redução e revezamento do número de alunos, assim como os protocolos solicitados pelo 

Plano São Paulo. 

Toda sexta-feira, disponibilizaremos no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, na aba “Ori-

entação Online”, as programações semanais, fundamentais para o acompanhamento e organiza-

ção dos estudos realizados em casa. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas pelo zoom, simultanea-

mente àquelas que acontecem presencialmente na escola e na medida do possível, pois por estar-

mos trabalhando com crianças, podemos enfrentar algum tipo de lentidão ou pequenas dependên-

cias no cotidiano. Para acessá-las, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei 

                                      Senha: 40346666 para todas as aulas 

E em caso de impossibilidade da participação, toda sexta-feira, continuaremos a disponibili-

zar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação Online”, as programações se-

manais, fundamentais para o acompanhamento e organização dos estudos realizados em casa. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote suas dúvidas e observações, pois essa conduta 

enriquecerá muito a troca de informações e o aprendizado. Os professores poderão tirar dúvidas 

presencial ou remotamente, conforme as necessidades de cada família. 

 

Com certeza, faremos tudo para o bem estar de todos. 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Gisleine/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Semana%20de%2012%20a%2018-08/Semana%20de%2005%20a%2011-08/Formatados/www.objetivobp.com.br
http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei
file:///C:/Users/Gisleine/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Semana%20de%2012%20a%2018-08/Semana%20de%2005%20a%2011-08/Formatados/www.objetivobp.com.br


 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 08/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

INGLÊS: Valentine’s Day (material: folhinha disponível pelo APP ou folha de sulfite e lápis de cor). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: Vamos recordar as vogais. Vamos ligar? 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Atividade em folha: Calendário (escrever os números dos dias do mês até 8). 

Apostila de Matemática – Unidade 1 “O Galinheiro do Vovô Gustavo” - Fichas: 1 e 2 

EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/GVG106042020AD  

(até 5:05 minutos). Não precisa de sulfite nem pasta, registrar na própria ficha. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Leitura de uma história pela professora. 

Obs.: Em casa, poderão escolher um livro para um adulto ler ou manusear. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/GVG106042020AD


 

 

 
 
 
 

   TERÇA-FEIRA – 09/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

INGLÊS: Apostila Inglês (Activity sheet 1 - Greetings and Feelings) e filme Snow White - 

https://www.youtube.com/watch?v=payHOUiOuxQ (assistir somente os primeiros 2:25 – Trabalharemos o 

vídeo em partes) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Os alunos que não participarem das aulas presenciais devem acessar o link: https://youtu.be/fu-

sB0iBPa8  

Aula de música.  

Legal 

Livro de histórias: A dona aranha 

Lateralidade – brincadeira rítmica 

História cantada: Eram 10 lagartas 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 1 “Brinquedos e Brincadeiras”  

Encarte de Jogos: Recortar o quebra – cabeça (meninas pulando corda e os meninos brincando com bolinhas 

de gude) 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

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

Ficha 1: Como tudo começou... (fazer desenho). 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 1) 

Desenhe seu brinquedo preferido e escreva o nome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=payHOUiOuxQ
https://youtu.be/fu-sB0iBPa8
https://youtu.be/fu-sB0iBPa8


 

 

 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 10/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal! Hoje vamos relembrar um pouquinho sobre o uso do computador, que estuda-

mos no ano passado, além de conhecermos a história dessa incrível máquina! Depois, falaremos sobre o uso 

da Internet Segura e treinaremos o uso do teclado utilizando o alfabeto! Para assistir às explicações da pro-

fessora Gabriela, CLIQUE AQUI. 

 

 Aprendendo a usar o computador 

 História do computador para crianças 

 Dicas de segurança na Internet – Ticolicos  

 Digitação Fácil 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: Pintar a capa para o caderno. Vamos escrever o nome dos de-

senhos (avião, escova, igreja, óculos, uva) como a criança souber; não é cópia. 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Atividade em folha: No jogo de basquete só pode entrar, na cesta, as bolas da família do nú-

mero 10. Vamos ligar?      

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Bambolê Uê, Bambolê Uá - Brincadeira cantada com a utilização do bambolê. Objeti-

vo da brincadeira: Adaptar o aluno ao distanciamento usando o bambolê de uma forma lúdica e criativa. 

https://youtu.be/EnH-M3vwVAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/cG2HMAeJH84
https://www.youtube.com/watch?v=_pdSAN6PO6w
https://www.youtube.com/watch?v=xxnHfwfEZ60
https://www.youtube.com/watch?v=TfAO8P5oVeI&t=17s
https://www.digipuzzle.net/minigames/easytyping/easytyping.htm?language=portuguese
https://youtu.be/EnH-M3vwVAY


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 11/02 

1ª AULA: (13:00H – 13:45H) 

MATEMÁTICA: Atividade em folha: Pintar a capa para o caderno. Complete a amarelinha para as crianças 

brincarem. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 1 “Brinquedos e Brincadeiras” Fichas 1 e 2 

EAD Colégio Objetivo: Acessar o link:  https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BB106042020AD  

 (até 2:45 minutos). Não precisa de sulfite nem pasta, registrar na própria ficha. 

 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: Vamos juntar as vogais e formar palavrinhas, de acordo com o   

desenho (au, aí, oi, eu) 

  

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: Apostila de História, Geografia e Ciências: Encarte de Jogos - Jogo da Memória “Família de todos 

os jeitos” (Recortar o jogo) 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 2) 

Observe as imagens e pinte o nome de cada brinquedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BB106042020AD


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 12/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

ARTE: Ficha 1 apostila de Arte  

Vamos conhecer o quadro "Noite estrelada em Saint Remy" de Vincent Van Gogh 

Utilizando o espaço atrás da ficha 1 (folha branca) crie um cenário com casas, árvores, céu e outros elemen-

tos da sua escolha. 

Vocês poderão fazer colagem de papéis variados caso vocês queiram e tenham em casa  

Aproveitem para ouvir uma linda música feita para esse quadro! https://youtu.be/vw9d3YlysS0 

Deixei um vídeo com orientações para essa atividade https://youtu.be/QJPPxzhPH1w 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: Atividade em folha: Vamos pintar o número correspondente a quantidade. 

 
 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PARQUE - Em casa, a criança poderá descansar ou brincar com brinquedo. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

LÍNGUA PORTUGUESA:  

Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 1 “Brinquedos e Brincadeiras”  

Ficha 3: Explorar, junto com a criança, a imagem “Ciranda de Roda, Aracy”. 

Cantar a música “Ciranda, Cirandinha” com a criança. 

Pedir para a criança circular, na letra da música, as palavras: ANEL – VIDRO – AMOR – RODA  

Pode escrever em uma folha, para a criança olhar e achar onde está. Sinta-se à vontade para auxiliar, caso 

seja necessário, identificando a linha em que a palavra se encontra. 

 

  

 

https://youtu.be/vw9d3YlysS0
https://youtu.be/QJPPxzhPH1w

