
 

 

 

 
Bragança Paulista, 11 de Junho de 2021. 

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

  Planejamento Semanal de 14 a 18/06 

  #fiqueemcasa 
 

 Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promovendo 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 tempo de afastamento 

presencial.  
 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 14/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LÍNGUA PORTUGUESA - Atividade em caderno: Vamos escrever: O sino tocou e o sapo pulou. 

sa-se-si-so-su / Sa-Se-Si-So-Su -  sapo-selo-sino-sopa-suco-sapato-semana-soneca-suado 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS:  What a wonderful world “Color by number” (folhinha disponível no APP) 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática - Unidade 5 “Contando em diferentes Épocas e Lugares” 

Ficha 47: Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=b1f162d3-4003-43a2-b6ab-

8a04570d5bcd&instituto=objetivo&referencia=210517_MonicaMunuera_Matematica_VI_1Ano_AD_ZOOM (Iniciar 

em 5:10 minutos até 7:25 minutos).  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

 BIBLIOTECA: Leitura da história: Os alunos on-line também irão participar. 

Link da História: “O SAPO COMILÃO”  https://www.youtube.com/watch?v=w7wRzoVYG8c  

Lição de Casa: Caderno de desenho: Se você fosse o sapo, o que você não gostaria de comer? Desenhe e 

escreva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=b1f162d3-4003-43a2-b6ab-8a04570d5bcd&instituto=objetivo&referencia=210517_MonicaMunuera_Matematica_VI_1Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=b1f162d3-4003-43a2-b6ab-8a04570d5bcd&instituto=objetivo&referencia=210517_MonicaMunuera_Matematica_VI_1Ano_AD_ZOOM
https://www.youtube.com/watch?v=w7wRzoVYG8c


 

 

 

 

 

 

 TERÇA-FEIRA – 15/06 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MATEMÁTICA: Atividade em Caderno: 

Vamos Somar: 3+3=  4+1=  6+2=  9+0=  5+4=  7+3=   8+4=  9+5=  10+6=  9+9=  12+8= 3+5=  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Vocabulary "June Festivals" – ACCORDION + BALLOON (folhinha disponível no APP) 

 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em caderno: 

Ditado com desenho: Usando imagens as crianças irão escrever: sapo-sino-sopa-selo-sofá-suco-saco-saia. 

Frases: Rita tem uma saia bonita. / O sofá fica na sala. / A sopa está quente. / No saco tem pipoca. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PROJETO PEDAGÓGICO: “Festa Junina nas diferentes regiões do Brasil” 

Trabalhando a Região Sul:  Encontre no caça-palavras os 3 estados da Região Sul do Brasil.   

Obs.: As atividades do projeto serão disponibilizadas no APP. 

LIÇÃO DE CASA: Atividade do Projeto - Danças juninas das regiões do Brasil (pintar). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 16/06 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

MÚSICA: Projeto Pedagógico – Festa Junina 

               Músicas: Nesta festa vou tocar e Forró do movimento 

               Material necessário: um chocalho 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em caderno: Ordene as sílabas e forme palavras: 

TO – PA – SA = SAPATO     CO – SA – LA = SALADA        PE – CA – SA = SAPECA 

DA – SA – LA = SALADA      NE – SO – CA = SONECA      VE – TE – SOR = SORVETE 

LA – SA – ME = SALAME     MA – NA – SE = SEMANA     

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Atividade em Caderno:  

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) 

PROJETO PEDAGÓGICO: “Festa Junina nas diferentes regiões do Brasil” 

Trabalhando a Região Sudeste:  Substitua os desenhos por palavras escrevendo nas frases. 

Escreva o nome das brincadeiras (Pescaria- Jogo da Lata- Jogo de Argola) 

(Capa do livro): Pintar o mapa do Brasil, usando uma cor para cada região. 

LIÇÃO DE CASA: Matemática:Resolva a subtração. 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 17/06 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h) 

ARTE: Pintura das regiões do mapa do Brasil. Projeto pedagógico 2°bimestre / quebra cabeça  

Atividade adaptada para os alunos que não estão em aula presencial: Assistir os vídeos sobre o grande artis-
ta brasileiro Militão dos Santos. Conhecer suas obras e sua história: 

 https://youtu.be/mPyyvub-GfU 

 https://youtu.be/Tct5HO9nIGc 
Em seguida fazer um desenho e colagem seguindo as orientações do vídeo: 

 https://youtu.be/efRJ8xrtT8A 
Capriche no colorido e nos detalhes !!! 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em caderno: Caixa surpresa: Escreva as palavras que a professora 

tirar da caixa: queijo-roupa-sapato-aquário-rádio-sacola-caqui-rede-sofá. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

CIÊNCIAS: MEIO AMBIENTE - Atividade no caderno de desenho. 

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

O que você pode fazer para cuidar e preservar o nosso Meio Ambiente? Desenhe e escreva. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Just Dance -  É um jogo eletrônico de música. Depois de selecionar uma música, um 

bonequinho ou uma bonequinha é apresentado fazendo os movimentos da música na tela e os alunos repe-

tem os movimentos criando a coreografia. 

Lição de Casa:  Matemática: Ligue cada peixe com o resultado correto 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/mPyyvub-GfU
https://youtu.be/Tct5HO9nIGc
https://youtu.be/efRJ8xrtT8A
https://www.youtube.com/watch?v=Ekbd_hSQOhc
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_eletr%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_de_m%C3%BAsica


 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 18/06 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, estudaremos sobre a família da letra “R” e realizare-

mos diversos desafios matemáticos! Além disso, desenvolveremos mais um jogo sobre o nosso projeto peda-

gógico “Festa Junina nas diferentes regiões do Brasil”, envolvendo lógica de programação (gamificação)! Não 

percam a aula de hoje!!! 

 

 COELHO FAMINTO - SUBTRAÇÃO 

 COELHO FAMINTO - ADIÇÃO 

 COM QUE SÍLABA COMEÇA – LETRA “R” 

 COM E SEM A LETRA “R” 

 
 Há uma atividade de Programação Desplugada para a aula de hoje no APP para imprimir (para 

os alunos que frequentam apenas as aulas on-line de Informática). Esta atividade será utilizada 

para maior compreensão da atividade proposta e já corrigida durante a aula de hoje, não ha-

vendo necessidade de devolvê-la à escola. 
 

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: Caderno de Matemática: Contando de 2 em 2 até 20: Registrar no caderno (2 – 4 – 6 – 8 – 

10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20). Contando de 5 em 5 até 50: Registrar no caderno (5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 

35 – 40 – 45 – 50). Ditado numérico: 6 – 9 – 12 – 15 – 18 – 20 – 27 – 23 – 32 – 36 – 41 – 44 – 47 – 50.   

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PROJETO PEDAGÓGICO: “Festa Junina nas diferentes regiões do Brasil” 

Trabalhando a Região Sudeste:  Leitura do texto sobre as curiosidades da Região Sudeste e ilustração. 

Encontre no caça-palavras os 4 estados da Região Sudeste do Brasil. Junte as sílabas e descubra o nome 

dos brindes que encontramos nas barraquinhas de brincadeiras. Obs.: As atividades do projeto serão dis-

ponibilizadas no APP. 

 

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 (organizar todo material para entregar dia 21/06) 

https://jogoseducativos.hvirtua.com/coelho-faminto-subtracao
https://jogoseducativos.hvirtua.com/coelho-faminto-adicao
https://wordwall.net/pt/resource/7450216/letra-r
https://wordwall.net/pt/resource/17193340/letra-r-1%C2%BA-ano
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k

