
 

 

 
 

 
Bragança Paulista, 26 de março de 2021. 

 
 

Srs. Pais/ Responsáveis e alunos do 1° ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 05/04 a 09/04 

 
 
Lembramos que o período de 29/03 a 01/04 foi decretado feriado, as-
sim, retomaremos nossas aulas no dia 05/04. 

 
 

 

  #fiqueemcasa 
 
  

Seguimos com nossas aulas, aguardando e respeitando as determinações do governo, que podem 

mudar em questão de dias. 

Vamos sempre respeitar as determinações, cumprir os protocolos para ficarmos todos bem. 

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

 Link para acesso às aulas: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei (Senha: 40346666) para 

todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, as mesmas deverão ser acompanha-

das pela programação semanal abaixo. 

 

 - Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma refe-

rente ao aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo 

nesse tempo de afastamento presencial.  

 

 

Atenciosamente. 

 

 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 05/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 7 (Greetings and feelings – Crie um novo personagem para a história) + 

Memory Game 

Sugestão de site: https://www.youtube.com/watch?v=HzsAYx4JueI  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: Descobrindo a família do “F” (fada). Vamos escrever palavras. 

Complete as frases usando as palavras. Circule o nome do desenho. 

 
 

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 24: PROBABILIDADE – O adulto deverá fazer a leitura com a criança, em seguida ajudar a criança na 

leitura e registro das questões. Voltar a leitura quantas vezes for necessário para que criança entenda qual a 

possibilidade de acontecer o que está perguntando nas questões.  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Leitura de história pela professora 

História: Dona Baratinha 

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

LIÇÃO DE CASA: Língua Portuguesa - Atividade em folha:  

Escolha uma personagem da história “A Dona Baratinha”, pinte, recorte e monte um fantoche. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HzsAYx4JueI
https://www.youtube.com/watch?v=yOPZvjFSXXc


 

 

 

 
 
 

 TERÇA-FEIRA – 06/04 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 8 (Places I like to be... – Adivinhe o lugar através das pistas) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Acessar o link:    https://youtu.be/A_b4pQ9dWF0  

Projeto Pedagógico – Parlendas. 

Brincadeira rítmica e métrica com parlenda: 1, 2, feijão com arroz. 

Material necessário: 1 balde ou pote e 2 colheres. 

 

 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 21: EAD Colégio Objetivo: 

Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/QQCOI23042020AD (iniciar em 4:15 até 12:13 

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

Atividade em folha: Vamos escrever a família silábica da consoante F. Ligue desenho com o nome e escreva. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Apostila de História, Geografia e Ciências (final da apostila) “A Diversidade da Natureza” 

Ficha 5: O adulto deverá fazer a leitura do texto junto com a criança “Cuidados com o corpo” em seguida 

registrar na folha: Porque devemos manter todos esses cuidados com o nosso corpo? ( Resposta: Para ter-

mos saúde). Registrar a resposta e fazer um desenho. 

Como ter saúde: https://youtu.be/c8c0RUONuf0 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 18) 

Pinte no caça-palavras os nomes dos desenhos. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/A_b4pQ9dWF0
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/QQCOI23042020AD
https://youtu.be/c8c0RUONuf0


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 07/04 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje realizaremos várias atividades super legais sobre a Páscoa!!! E no final, 

tem um conto de Páscoa da Turma da Mônica para você assistir junto com a sua família!!! 

 

 História: O COELHINHO QUE NÃO ERA DE PÁSCOA (Ruth Rocha)  

 COELHO DA PÁSCOA (CONTANDO EM VÁRIOS IDIOMAS) 

 JOGO DA MEMÓRIA – CONTANDO OVOS DE PÁSCOA 

 ENCONTRAR OBJETOS DA PÁSCOA 

 JOGO DA VELHA - PÁSCOA 

 UM CONTO DE PÁSCOA (TURMA DA MÔNICA) – “Sessão pipoca” – para assistir com a sua família 

__________________________________________________ 

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  

 NOVO VÍDEO! – COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS 

DE INFORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: Vamos formar palavras. Escreva o nome dos desenhos. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Aprendendo a subtrair: https://youtu.be/V0NVAh4Adxs 

Atividade em folha: Faça a subtração. Complete com os números que vem antes e depois. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Dançando com os amigos - A dança no ambiente escolar, precisa ser trabalhada de 

uma maneira lúdica, permitindo que o aluno descubra mais sobre seu próprio corpo e sobre o ambiente com o 

qual interage. É por meio do ato de dançar descontraidamente que a criança consegue perceber o espaço ao 

seu redor, os colegas que dançam com ela, o ritmo e a melodia da música que toca, o peso de seu próprio 

corpo, entre outros. Benefícios da dança para as crianças: * Descoberta do próprio corpo e das possibilidades 

de movimento; * Estímulo da criatividade e formas variadas de expressar sentimentos; * Ganho de autonomia 

e inteligência corporal; * Aumento da sensibilidade às experiências vivenciadas; * Obtenção de novas formas 

de olhar o mundo; * Desenvolvimento de coordenação motora, resistência, força, flexibilidade, etc.; * Amplia-

ção da autoestima; * Criação de elos afetivos e sociais; https://youtu.be/9V6lx7r1AA8 

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

 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5KVv0SfVqX4
http://www.escolagames.com.br/jogos/coelhoDaPascoa/
https://www.digipuzzle.net/kids/easter/puzzles/memory_shapes_numbers.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm
https://www.cokitos.pt/encontrar-objetos-da-pascoa/play/
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/easter/puzzles/tictactoe.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1PT0f4bkzzI
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/V0NVAh4Adxs
https://youtu.be/9V6lx7r1AA8


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 08/04 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Aprendendo a somar: https://youtu.be/prsJNR0Zbqg 

Caderno de Matemática: Vamos somar  

O adulto deverá orientar a criança fazer a soma na horizontal (2+3 / 3+3 / 4+3/ 5+2 / 4+6 / 5+4 / 7+1 / 8+2). 

 Exemplo: 

 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

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

Ficha 22: EAD Colégio Objetivo: 

Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/QQCOI23042020AD (iniciar em 12:14 até 13:00 

minutos) 

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

Ficha 23: Não tem EAD. Trazer para aula o fantoche que confeccionou da história “Dona Baratinha”. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: Apostila de História, Geografia e Ciências (meio da apostila). 

Ficha 4: “As Diferentes Moradias” 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=i4IgT1QgP_M  

O adulto deverá fazer a leitura do texto junto com a criança. Em seguida, conversar sobre os diferentes tipos 

de casas que conhecem. 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Geografia: Recortar o dominó “Moradias do Mundo” (está na apostila en-

cadernada) e jogar com a família. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/prsJNR0Zbqg
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/QQCOI23042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=i4IgT1QgP_M


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 09/04 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

ARTE: Vamos conhecer alguns quadros que retratam brinquedos.  

Em seguida, escolher um brinquedo da sua casa para desenhar na ficha 4 !!!! 

Capriche nos detalhes e cenário.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: Atividade no caderno: 

Escreva os números que a professora ditar: 12 – 24 – 36 – 48 – 17 – 29 – 33 – 41 

Agora, circule o número maior e faça um X no menor (números do ditado) 

Vamos somar ou diminuir: 3 + 5 =         8 - 2=        9 + 4=        7- 0=        

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em caderno: 

Vamos escrever palavras iniciadas pelas sílabas “fa-fe-fi-fo-fu” (fada – feio – fila – foca – fubá) 

Escrita das frases: O bolo é de fubá. / A menina usa fita no cabelo.  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PROJETO: “O PODER MÁGICO DAS PARLENDAS” 

Atividade em folha de caderno: (por favor, após a criança ter feito a atividade, colar no caderno brochura – 

Língua Portuguesa) 

O adulto deverá fazer, junto com a criança, a leitura da parlenda “Salada Saladinha.” 

Em seguida, a criança deverá circular as palavras iniciadas com “F” e fazer a ilustração da parlenda. 

Lição de Casa: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 19): 

Complete o versinho da música da Dona Baratinha. 

 

 

 


