
 

 

 

 
Bragança Paulista, 18 de Junho de 2021. 

 
Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 1º Ano B do Ensino Fundamental 

  Planejamento Semanal de 21 a 25/06 

 
 

  #fiqueemcasa 
 
  

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

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

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, pois 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 

acompanhadas 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 tem-

po de afastamento presencial.  
 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 
 

 

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


 

 

 

 

 

No dia 21/06, das 10 às 17h, recolheremos as atividades referentes ao 2º bimestre letivo: 

Todas as apostilas do semestre (Língua Portuguesa, Matemática, História Geografia, Ciências, Música 

e não entregar apostila de Artes.)  

Lições de Casa (Fichas avulsas das apostilas): Língua Portuguesa e Matemática.  

Cadernos: Alfabetização (brochura) e Matemática (espiral).  

Atividades xerocadas do 2o Bimestre (foram no envelope pardo).  

Atividades do Projeto Pedagógico que foram disponibilizadas no APP. 

 

NA 3ª FEIRA, DIA 22/06, 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 – 21/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

REVISÃO PARA PROVA: Faremos uma retomada do conteúdo trabalhado: 

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

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

História e Geografia: Festa Junina nas diferentes regiões do Brasil (Projeto Pedagógico). 

Ciências: A Diversidade da Natureza (Apostila Ficha 8). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

INGLÊS: Vocabulary "June Festival" – BUMPKIN + HAT (folhinha disponível no APP) 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: “Era uma vez... história João e Maria”. As atividades estão grampeadas, foram jun-

tos no envelope pardo. Não serão entregues, usaremos durante essa semana. 

Atividades: “Era uma vez...”. 

Acessar o link: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=MTGUF3IPYSC  

Circule, no texto, os nomes João e Maria. Numere as cenas de acordo com a história. 

Escreva uma frase para cada parte da história. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade no caderno de desenho: 

Se você fosse o João ou a Maria, o que faria se estivesse perdido na floresta? Desenhe e escreva. 

ATIVIDADE AVALIATIVA ÀS 18H30. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MtguF3IPYSc


 

 

 

 

 

 TERÇA-FEIRA – 22/06 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MATEMÁTICA: (Fazer em um caderno ou folha que tenha em casa) 

 Quem vem antes e depois dos numerais:  

 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Vocabulary "June Festival" – Word Search (folhinha disponível no APP) 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: (Fazer em um caderno ou folha que tenha em casa) 

Vamos ler e escrever:  boneca-cabide-dominó-foca-fila-bigode-gaiola-hiena-jabuti-pepino-panela- 

moeda-aquarela-queijo-recado-rádio-sapato-sacola 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividades: “Era uma vez...” 

Escreva o nome dos personagens. 

Observe a imagem e registre. Ajude João e Maria a encontrar a casa. 

LIÇÃO DE CASA: Não haverá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 23/06 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

MÚSICA: Atividades rítmicas com parlenda 

                 Material necessário: 1 copo e duas colheres 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: (Fazer em um caderno ou folha que tenha em casa) 

Ditado com desenho: Usando imagens as crianças irão escrever: sapo – rato – quati – peru – galo - macaco - 

leão – jacaré. 

Frase: Escolha o nome de um animal e escreva uma frase. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Atividades: “Era uma vez...” 

Vamos contar os doces?  

Pinte o gráfico com as informações que você encontrou na tabela e responda as perguntas. 

A casa da bruxa era feita de doces. Vamos fazer uma lista de doces! 

(Fazer em um caderno ou folha que tenha em casa) 

 Vamos Subtrair: 7-3=  9-4=  5-2=   3-1=  6-3=  7-5=  4-1=   5-1=   7-1=  8-4=  

 

4ª aula: 16:30h - 17:15h) 

(LÍNGUA PORTUGUESA: Atividades: “Era uma vez...” 

Pintar a capa. 

LIÇÃO DE CASA: Não haverá  

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 24/06 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h) 

ARTE: Continuação do projeto pedagógico das regiões do Brasil. 

*Atividade adaptada para os alunos que não estão em aula presencial: 

Assistir os vídeos sobre o artista Alfredo Volpi e fazer um desenho a partir das características dos quadros 

dele (usando bandeirinhas) https://youtu.be/sh98BczvDqA         https://youtu.be/z3pY4zCJ2x8 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: (Fazer em um caderno ou folha que tenha em casa) 

Ditado com desenho: Usando imagens as crianças irão escrever: robô – peteca – mola – jogo – boneca -  

super herói – cubo. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividades: “Era uma vez...” 

Descubra o lugar de cada palavra na cruzadinha. Escreva o nome de alguns doces que aparecem na casa da 

bruxa.  

Encontre as palavras no caça-palvras. Escreva as palavras com letra cursiva: 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: BRINCADEIRAS E DANÇAS NAS DIFERENTES REGIÕES  

1º Atividade: Ensaio para a nossa quadrilha adaptada   

3º Atividade: Roda de conversa com os alunos sobre a aula. 

Lição de Casa: Não haverá  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sh98BczvDqA
https://youtu.be/z3pY4zCJ2x8


 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 25/06 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, desenvolveremos vários desafios sobre o nosso pro-

jeto pedagógico “Festa Junina nas diferentes regiões do Brasil”! � 

 

 História: ARRAIÁ NA FLORESTA VEM CÁ 

 ESCOLA GAMES – FESTA JUNINA 

 MEMÓRIA E CAÇA-PALAVRAS – FESTA JUNINA 

 COMBINAÇÃO – FESTA JUNINA 

 FORCA – FESTA JUNINA 

_____________________________________________________________________________________ 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

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

CA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30 

MATEMÁTICA: Atividades: “Era uma vez...” 

Ajude João e Maria a contar quantos passos faltam para chegar até a casa. 

(Fazer em um caderno ou folha que tenha em casa) 

Vamos Resolver:  4+2=   8+2=   5+0=   3+4=   4+4=   9-4=   8-3=   7-4=   9-6=   8-5= 

Ditado Numérico: 68-51-47-33-23-16-62-55-40-34-29-15 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

Atividades: “Era uma vez...” 

Faça um bilhete para o pai de João e Maria, avisando que eles estavam presos na casa de doces.  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HORA DO JOGO: Nesse momento, a criança (presencial e on-line) poderá escolher um jogo ou livro.  

A professora acompanhará esse momento on-line. 

Lição de Casa: Não haverá  

https://www.youtube.com/watch?v=YxYomu9fIUc
http://www.escolagames.com.br/jogos/festaJunina/
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=5732
https://wordwall.net/pt/resource/16883663/motor-skills/festa-junina-
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=2082
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k

