
 

 

Inf.: 0507/20  
 
 

Bragança Paulista, 02 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 1º ano A – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 02/09 a 08/09 

 

 #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 02/09 a 09/09  
 

QUARTA-FEIRA – 02/09 

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

Alfabetização: letra X / CH 

Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=vsn9cuipnqu 

Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=4adpea7dmis  

Caderno: atividades (palavras e frases) 

Acessar o link:  https://youtu.be/frs7d8nrrms para as orientações da professora Maria Letícia. 

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA: unidade: “lá vem história” 

Fichas: 15 e 16. 

Acessar o link:  https://youtu.be/qjtd3alhkco para as orientações da professora Maria Letícia. 

TED (tempo de estudo dirigido) ou lição de casa: APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA: Ficha 9: Qual é o nome dessa história? 

(chapeuzinho vermelho) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas aulas. Caso contrário, acesse 

o link: https://www.youtube.com/watch?v=Q3AaQ1TP2Io 

Objetivos: Desenvolve a relação espaço, ritmo e concentração. 

Atividade: Sequência rítmica das cores. Colocar os lápis de cor (“canetinha” ou giz de cera) de acordo com a ordem pedida no vídeo, 

assim conforme a cor pedida você irá tocar com a mão na cor do lápis correspondente. Os níveis de dificuldade aumentam conforme 

conseguem executar. Vence quem conseguir chegar ao final e não errar. Fiquem espertos no último nível! 

 

QUINTA-FEIRA – 03/09 

APOSTILA DE MATEMÁTICA: unidade 2: “bolo de caneca” 

Fichas: 19 e 20. 

Acessar o link: https://youtu.be/1nnaao6j3qu para as orientações da professora Maria Letícia. 

MATEMÁTICA: caderno: ditado de números 17 – 29 – 36 – 48 - 52 – 66 – 71 – 15.   

TED (trabalho de estudo dirigido) ou lição de casa: APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA: Ficha 10: Circule o título das histórias que 

tem bruxa. 

ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/Y9R2igX6rOY com as orientações da professora Adriana. 

Vamos continuar estudando a artista Tarsila do Amaral, mas agora a obra escolhida será "Vendedor de frutas". 

Vamos reconstruir a obra usando figuras de frutas encontradas em revistas ou você  mesmo, pode desenhar ou imprimir para essa 

atividade. Todas as atividades deverão ser guardadas em um envelope grande ou saquinho plástico  com nome completo, série e ma-

téria Arte para ser entregue na data marcada pela escola.  
  

SEXTA-FEIRA – 04/09 

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA: UNIDADE: “LÁ VEM HISTÓRIA” 

FICHA: 17. Escrita Espontânea. 

Acessar o link: https://youtu.be/SUo4tfIP6GI para as orientações da professora Maria Letícia. 

Data comemorativa: Independência do Brasil. Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw   

Assistir o desenho para essa aula. Fazer um desenho sobre a história. 

TED (Trabalho de Estudo Dirigido) ou LIÇÃO DE CASA: Terminar o desenho da Independência do Brasil. 

INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=aLQYIgHAXj8 para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  

Programação: Night and Day  

- Introdução.  

- Música: 10 little indians.  

- Explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno (activity sheet 6)  – realização da atividade na ADD). 

- Vídeo de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=hPv9vMtbaqM 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/BTIs-nexTPE
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SEGUNDA-FEIRA – 07/09 

FERIADO 

 

TERÇA-FEIRA – 08/09 
 

APOSTILA DE MATEMÁTICA: unidade 3: “Contagem Inca” 

Fichas: 21 e 22. 

Acessar o link: https://youtu.be/5lfcnuzwcpi para as orientações da professora Maria Letícia. 

MATEMÁTICA: Caderno: Escrita numérica de 50 a 79. 

TED (Trabalho de Estudo Dirigido) ou LIÇÃO DE CASA: APOSTILA DE MATEMÁTICA FICHA 5: Contagem Inca (quantidades) 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/KS1Gdhv4SK4 com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos reforçar nossos conhecimentos matemáticos e treinar a gamificação, além da memória, aten-

ção, concentração através de quebra-cabeças on-line! Também vamos treinar tudo isso através do jogo de sete erros sobre o Dia da 

Independência do Brasil! Por último, segue uma pequena biblioteca virtual para que vocês realizem diversas leituras e se divirtam!  

 MAIOR, MENOR OU IGUAL 

 QUEBRA-CABEÇAS ON-LINE 

 JOGO DOS SETE ERROS - INDEPENDÊNCIA 

 BIBLIOTECA – LIVRINHOS NO ESCOLA GAMES 

 

OBS: Lembre-se da atividade avaliativa enviada na programação da semana passada (de 26/8 a 01/9). Você precisará impri-

mir e realizar esta atividade para entregá-la no colégio no final do bimestre, conforme orientações já enviadas pelo app e 

por e-mail dos responsáveis. 

 

� Que tal postar uma foto sua realizando a atividade de Informática que mais gostar  nas redes sociais com a #objetivobra-

gança! � 

_________________________________________ 

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 (♦NOVO♦) 
 

 

https://youtu.be/5lFCNuZWCpI
https://youtu.be/KS1Gdhv4SK4
https://www.cokitos.pt/jogo-maior-ou-menor/play/
https://www.jigsawplanet.com/
http://jaeducativas.blogspot.com/p/jogo.html?arquivo=7errosindependencia.swf&site=2
http://www.escolagames.com.br/livros/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494

