
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 09 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 1° ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 12/04 a 16/04 

 

  #fiqueemcasa 
  

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

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

mente novamente.  

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

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 acompa-

nhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente na escola!  

 

- 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 6ª FEIRA, DIA 16/04, HAVERÁ ATIVIDADE AVALIATIVA ÀS 18H30. ACESSO PELO SITE DO COLÉ-

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

 

SEGUNDA-FEIRA – 12/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: 

Descobrindo a família do “G” (GALO). Vamos escrever palavras. 

Vamos fazer o Caça – palavras! Depois escreva, no caderno, as palavras em letra cursiva: 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 9 e 10 (Places I like to be... Responda de acordo com o texto) 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática: Unidade 3 - “Festa de Aniversário”.  

Ficha: Apostila de Matemática: Unidade 3 - “Festa de Aniversário”.  

Ficha 25: EAD Colégio Objetivo 

Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FAIII23042020AD (até 2:12 minutos) 

Não precisa de folha sulfite, fazer o registro na ficha. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Leitura de história pela professora 

História: A Lagarta Comilona 

Acessar o Link: https://www.youtube.com/watch?v=4hXeV1JmCwY  

Você lembra o que a lagarta comeu? Desenhe os alimentos que você lembrar. 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA: Atividade em folha: Conte e escreva o numeral que indica a quantidade 

de elementos. 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FAIII23042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=4hXeV1JmCwY


 

 

 

 
 
 

 TERÇA-FEIRA – 13/04 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MATEMÁTICA: Atividade em folha: Brincadeira acerte a bola na cesta. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 11 (Places I like to be...) + folha de sulfite 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 3 “Quem quiser que conte outra...” 

Ficha 24: EAD Colégio Objetivo: 

Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/QQCOII23042020AD (iniciar em 5:26 até 6:45 

minutos) 

Não precisa de folha sulfite, fazer o registro na ficha. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: Apostila de História, Geografia e Ciências (início da apostila) “Minha História, Minhas Memó-

rias” 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=GIxVLh6PnUE 

Fichas 5 e 5 A: O adulto deverá apresentar a Certidão de Nascimento e explicar a importância desse do-

cumento e os itens que nele contém. Em seguida, a criança deverá pintar cada item do documento usando 

cores diferentes. 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 20) 

Troque os desenhos pelas palavras e reescreva a cantiga. 

Acessar o Link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/QQCOII23042020AD 

(iniciar em 8 minutos até o final) 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/QQCOII23042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=GIxVLh6PnUE
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/QQCOII23042020AD


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA –14/04 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

MÚSICA: Acessar o link:    https://youtu.be/CE1VZ46NgVY  

Apostila de Música – Ficha 5: Sua criação 

Andamento e pulsação 

Músicas: Escravos de Jó; A la lata, al latero 

Material necessário: 1 copo de plástico e uma borracha ou uma tampinha de refrigerante 

Atividade da Ficha 5: Escolha uma música que você conhece e registre o ritmo que ela tem. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: 

Escreva a família silábica “G”. Vamos ler, circular e escrever o nome do desenho. 

Complete a frase com o nome do desenho. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Atividade em folha: Leia os numerais e escreva com letra cursiva no lugar correspondente, va-

mos somar com os dedinhos e continue a sequência numérica. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Apostila de História, Geografia e Ciências (final da apostila). 

Acesse o Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZcGwihxGOjU  

Ficha 6: Sou diferente e você? 

O adulto deverá ler, junto com a criança, o texto proposto e trocar ideias com ela, saber o que pensa a respei-

to. Em seguida, a criança deverá registrar na apostila: Somos seres humanos com características diferen-

tes. 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA: Atividade em folha: Vamos somar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CE1VZ46NgVY
https://www.youtube.com/watch?v=ZcGwihxGOjU


 

 

 
 

 

QUINTA-FEIRA – 15/04 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h) 

ARTE: Vamos conhecer a parlenda "Cadê o toucinho que estava aqui!" 

Assistir os vídeos: https://youtu.be/IiGnv_sC0gQ          https://youtu.be/H-A_E8hKM8w 

Em seguida, fazer uma ilustração de cada parte da parlenda.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 3 “Quem quiser que conte outra...” 

Ficha 25 e 25 A: Não precisa de folha sulfite, fazer o registro na ficha. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

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

Língua Portuguesa: escrita e leitura de palavras com as sílabas trabalhadas, fábulas e contos. 

Matemática: sequência numérica, quantidade, adição e subtração simples. 

História: Minha História, Minhas Memórias (Apostila Ficha 3) 

Geografia: Diferentes Pessoas, Diferentes Lugares (Apostila Fichas 4 e 5) 

Ciências: A Diversidade da Natureza (Apostila Ficha 4)  

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Bola de Meia - Vamos lembrar de uma brincadeira antiga e mostrar que com um pou-

quinho de imaginação é possível fazer um brinquedo super legal em casa. Essa atividade vai proporcionar o 

estímulo da criatividade, da coordenação motora, exploração de texturas diferentes e o melhor de tudo a inte-

ração entre pais e filhos, fazendo com que essa atividade se tornasse um momento especial e muito divertido.  

https://youtu.be/AzJssjNC-88 

Lição de Casa: Apostila de língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 22) 

Salada de Frutas: Pintar o nome das frutas e fazer a cruzadinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/IiGnv_sC0gQ
https://youtu.be/H-A_E8hKM8w
https://youtu.be/AzJssjNC-88


 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 16/04 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje teremos super desafios sobre o nosso Projeto Pedagógico “O poder 

mágico das parlendas” e também sobre a letra “F”! Vamos lá!!! NÃO PERCAM A AULA DE HOJE!!! 

 

 Vídeo – brincadeira com a parlenda LAGARTA PINTADA (para aprender a brin-

car!) 

 VOVOTEIA E VOVOVICO - O GRANDE LIVRO DAS PARLENDAS 

 PARLENDAS – PERSEGUIÇÃO NO LABIRINTO (do lado direito da tela clicar em 

“Perseguição no labirinto”) 

 DESAFIO DA LETRA “F” 

OBS.: No aplicativo, há uma atividade de Informática para imprimir. Ela deverá ser feita pelo aluno e 

entregue na escola para avaliação em data e horário que serão comunicados oportunamente. 

__________________________________________________ 

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  

COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA 

(computador, notebook, celular, tablet) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática: Unidade 3 - “Festa de Aniversário”.  

Ficha 26:  EAD Colégio Objetivo 

Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FAIII23042020AD iniciar em 2:23 minutos até o 

final) Não precisa de folha sulfite, fazer o registro na ficha. 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em caderno: Ditado de palavras com as sílabas trabalhadas (goiaba – 

gaiola - hélice – hiena - foca – figo) 

Escrita de frases: Helena fez doce de goiaba e figo. / Fábio tirou foto da hiena e da foca. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PROJETO: “O PODER MÁGICO DAS PARLENDAS” 

Atividade em folha: O adulto deverá fazer, junto com a criança, a leitura da parlenda “Lagarta Pintada”. Em 

seguida, a criança deverá circular as palavras que rimam: pintou, passou, areia, poeira. Escrever essas 

palavras nas linhas e pintar a lagarta usando lápis de cor ou giz de cera. Lição de Casa: NÃO HAVERÁ 

ATIVIDADE AVALIATIVA AS 18h30 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BllZY7FPWeE
https://www.youtube.com/watch?v=qT5kFkQ69C8
https://wordwall.net/pt/resource/3299769/parlendas
https://wordwall.net/pt/resource/4303310/palavras-iniciadas-com-letra-f
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FAIII23042020AD

