
 

 

Inf.: 0584/20  
 
 
 

Bragança Paulista, 23 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 1º ano A – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 23/09 a 29/09 

 

#fiqueemcasa 

 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-
vos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Lembramos que a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), acontece sempre ao vivo, no horário 
das 13:00h às 16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Ati-
vidade Digital Dirigida é 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... Seus Professores  
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Planejamento Semanal de 23/09 a 29/09 
 

QUARTA-FEIRA – 23/09 

Acessar o link:  https://youtu.be/8honJGmFLUA para as orientações da professora Maria Letícia. 

ALFABETIZAÇÃO: CADERNO: DITADO DE PALAVRAS COM C / Ç 

Acessar o link: https://youtu.be/jp6ajbjSfbk para as orientações da professora Maria Letícia. 

ALFABETIZAÇÃO: ATIVIDADE EM FOLHA: Separe as palavras ce ci / ça ço çu no quadro. 

Coloque as palavras, em ordem, na frase. 

TED (TEMPO DE ESTUDO DIRIGIDO) ou LIÇÃO DE CASA: 

Atividade de alfabetização (folha): letras k w y 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Atenção, concentração, noção espacial e agilidade. 

Material: Tampinhas de garrafa pet  

Atividade: Jogo da memória com tampinhas. Acesse o link e divirta-se. https://www.youtube.com/watch?v=DdExZt5rr5M. Nos vemos 

nas ADDs. 

 

QUINTA-FEIRA – 24/09 

ALFABETIZAÇÃO: ATIVIDADE EM FOLHA: leia as palavras e escreva no desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALFABETIZAÇÃO: CADERNO: escrita de frases (escolher palavras da folha anterior) 

MATEMÁTICA: ATIVIDADE EM FOLHA: Faça agrupamento de 10 e veja se existe sobra. 

TED (Trabalho de Estudo Dirigido) ou LIÇÃO DE CASA: atividade de matemática (folha): quantas dezenas? Quantas unidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARTE: Acessar o link https://youtu.be/tfg2RHXa3lQ com as orientações da professora Adriana. 

 Vamos fazer a apostila ficha 2 sobre o artista Van Gogh. Assistam ao vídeo sobre esse importante artista: https://youtu.be/no02waxDYVU 
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SEXTA-FEIRA – 25/09 

ALFABETIZAÇÃO: ATIVIDADE EM FOLHA: Texto: o palhaço paçoca      

MATEMÁTICA: CADERNO 

Escrita numérica de 60 a 89. 

Ditado de números. 

DATA COMEMORATIVA; (CADERNO DE DESENHO) 

25 de setembro - trânsito  
Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=ER-moO7AVEc  

Desenhe uma rua com placas de trânsito, faixa de pedestre e semáforo. 

TED (Trabalho de Estudo Dirigido) ou LIÇÃO DE CASA: TERMINAR O DESENHO DO TRÂNSITO. 

INGLÊS: acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=laY31SNT0fU para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  

PROGRAMAÇÃO:  

NIGHT AND DAY  

- Introdução.  

- música: five little monkeys (super simple song) 

- explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno - activity sheet 9)  – realização da 

atividade na add). 

- sugestão de video: https://www.youtube.com/watch?v=xbSSm_p782c 

 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 28/09 

 APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

UNIDADE: “LÁ VEM HISTÓRIA” 

SOCIALIZAR, NA AULA, O CENÁRIO QUE CRIOU NA FICHA 30. 

Ficha: 31 (fazer como lição de casa) 

Escrever uma história de acordo com o cenário, que você montou, na ficha 30. 

MATEMÁTICA: ATIVIDADE EM FOLHA:  

Resolva as contas e coloque sinal de maior, menor ou igual. 

Circule o maior número de cada fileira. 

Escreva um número que seja menor que os outros. 

TED (TEMPO DE ESTUDO DIRIGIDO) ou LIÇÃO DE CASA: 

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA FICHA 31: PRODUÇÃO DE TEXTO. 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/bWSUBP-X5O0 com as orientações da professora Cris. 

Ficha 13 – Exploração e descoberta 

Propriedade do som – timbre 

Diversidade de sons emitidos por diferentes fontes sonoras. 

Atividade da ficha 13: Ouça diversos sons, identifique suas fontes sonoras e registre-as abaixo. 
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TERÇA-FEIRA – 29/09 
 

APOSTILA DE MATEMÁTICA: 

SONDAGEM: “QUANTAS BOLAS?” 

FICHAS GRAMPEADAS (1 – 2 – 3 – 4)  

Acessar o link:  https://youtu.be/mqK8sJa-z7o para as orientações da professora Maria Letícia. 

APOSTILA DE GEOGRAFIA: FICHAS 3 E 4: AS ESTAÇÕES DO ANO 

Acessar o link: https://youtu.be/dc6FgKIoWm0 para as orientações da professora Maria Letícia. 

ALFABETIZAÇÃO: ATIVIDADE EM FOLHA:  

Caça palavras com ch. 

Complete as frases com as palavras que você pintou.     

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

Escreva o número que vem antes, entre e depois. 

 

INFORMÁTICA: Caso você tenha faltado na minha ADD desta semana ou ainda tenha ficado com alguma dúvida, acesse o link 

https://youtu.be/ucSkkX5G04M com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, 

não há necessidade de assistir ao meu vídeo com as orientações. 

Programação: Nessa semana, vamos comemorar a chegada da PRIMAVERA com várias atividades super legais! E ainda conhece-

remos a grande história da lagarta!!! 

 MEMÓRIA - PRIMAVERA 

 HISTÓRIA E CAÇA-PALAVRAS DA PRIMAVERA 

 LABIRINTOS DE PRIMAVERA 

 LIVRO: A PRIMAVERA DA LAGARTA (RUTH ROCHA) 

_________________________________________ 

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) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR 
 

 
 
 
 

 

https://youtu.be/mqK8sJa-z7o
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