
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 17 de setembro de 2021. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 1º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 20 a 24/09 

 
         

 

 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial. 

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. 

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma 

referente ao aluno, familiares e pessoas de convívio diá-

rio, mesmo se sua opção foi por aulas remotas. 

 

    Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

NA 5ª FEIRA, DIA 23/09, HAVERÁ ATIVIDADE AVALIATIVA ÀS 18H30.  

ACESSO PELO SITE DO COLÉGIO OBJETIVO  

(www.objetivobp.com.br) Acesso Restrito - AVA (Ambiente Virtual de Avaliação) 
 

SEGUNDA-FEIRA – 20/09 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

INGLÊS: Projeto (Color the feelings – folhinha disponível no APP) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA (folha encadernada):   

Leia as palavras e complete as frases. 

Vamos completar a cruzadinha “CH”. Escreva frases com boliche e chapéu. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA:  Apostila Unidade 2 – “Bolo de Caneca” 

Ficha 17: EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmis-

sao?id=200901_MonicaMunuera_Matematica_V_1Ano_AD (iniciar em 1:30 até 6:30 minutos). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: As crianças irão à biblioteca para ler um livro de Contos de Fadas de sua preferência. 

 

Lição de Casa de Alfabetização (folha encadernada): Pinte as palavras no Caça-Palavras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200901_MonicaMunuera_Matematica_V_1Ano_AD
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200901_MonicaMunuera_Matematica_V_1Ano_AD


 

 

 

 

 TERÇA-FEIRA – 21/09 

 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INGLÊS: Projeto (Match the feelings – folhinha disponível no APP) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Projeto pedagógico: “O bonito desta vida, é ter história pra contar!” 

               Música: Ai que saudade d’oce (Zeca Baleiro) - - Filmagem da atividade 

               Instrumentos musicais: sinos e blocos sonoros 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila Unidade 2 – “Lá vem história” 

Ficha 25: Hora do Texto: “O Gigante Egoísta”  

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

O adulto deverá ler o texto e trocar ideias com a criança verificando se houve compreensão. 

Ficha 26: A criança irá responder de acordo com o texto lido. O adulto deverá orientá-la no registro. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: Apostila de História, Geografia e Ciências (meio da apostila): “As Estações do Ano” 

Ficha 11: O adulto deverá ler o texto para a criança. Solicitar que observe as imagens e trocar ideias 

sobre o que está vendo. Em seguida, a criança responder as questões de acordo com sua compreen-

são. 

 

Lição de Casa de Língua Portuguesa Ficha 21: Resposta pessoal. 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 22/09 

 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, nossas atividades serão sobre a chegada da Primavera, o alfa-

beto e sobre nosso projeto pedagógico “O bonito desta vida é ter história para contar – A colcha de 

retalhos”.😉😊 

 HISTÓRIA DA PRIMAVERA 

 ADIÇÃO DA PRIMAVERA 

 PAPA ALFABETO (ORDEM ALFABÉTICA) 

 LIGUE OS PONTOS – ORDEM ALFABÉTICA 

 APRENDENDO O ALFABETO – QUE LETRA FALTA? 

 Hoje continuaremos o trabalho com nosso autorretrato, para montarmos uma “colcha 

de autorretratos” da nossa turma! – AUTORRETRATO E IDENTIFICAÇÃO 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA (folha encadernada):   

Complete as palavras com x ou ch. Leia e escreva as palavras com CH. 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA:  Apostila Unidade 2 – “Bolo de Caneca” 

Ficha 18: EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmis-

sao?id=200901_MonicaMunuera_Matematica_V_1Ano_AD (iniciar em 6:35 minutos até o final). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: BRINCANDO DE BOLINHA DE GUDE – Nessa aula vamos resgatar uma brin-

cadeira popular com bolinha de gude, os alunos vão conhecer a história da bolinha de gude, sua ori-

gem e aprender alguns jogos com as bolinhas. 

 

Lição de Casa de Alfabetização (folha encadernada): Circule no texto as letras “K, W, Y”. Recorte 

de revistas palavras com essas letras e cole-as. 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nXXgGhSbB5o
https://www.coquinhos.com/adicao-de-primavera/play/
https://www.digipuzzle.net/minigames/hungrymonster/hungrymonster_alphabet_order.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://www.coquinhos.com/letras-para-unir-com-pontos/play/
https://www.escolagames.com.br/jogos/aprendendoAlfabeto/
https://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/lingua-portuguesa/autorretrato-e-identificacao/
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200901_MonicaMunuera_Matematica_V_1Ano_AD
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=200901_MonicaMunuera_Matematica_V_1Ano_AD


 

 

 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 23/09 

 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h) 

REVISÃO PARA PROVA: Faremos uma retomada do conteúdo trabalhado: 

Língua Portuguesa: escrita e leitura de palavras. 

Matemática: quantidade, adição e subtração simples. 

História: Brinquedos e Brincadeiras Indígenas (Ficha 11)  

Geografia: As Estações do Ano (Ficha 11) 

Ciências: A Diversidade da Natureza (Ficha 11). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila Unidade 2 - “Lá vem história” 

Ficha 27: O adulto irá ler as orientações e trocar ideias com a criança. Em seguida, a criança irá 

registrar as respostas de acordo com a história “O Gigante Egoísta” 

Ficha 28: O adulto irá ler as questões e orientar a criança no registro. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

 

3ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA (folha encadernada):  

Rafael participou de um jogo de bingo (O adulto deve orientar a criança para observar a cartela e fazer 

o registro na folha). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: Apostila de História, Geografia e Ciências (meio da apostila): “Oficina Cartográfica” 

Ficha 12: O adulto fará a leitura das orientações para a criança fazer os desenhos. 

Lição de Casa NÃO HAVERÁ  

 

ATIVIDADE AVALIATIVA ÀS 18H30 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 24/09 

 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

ARTE: Apostila ficha 6  

            Temas "Noite estrelada de Saint Remy" Van Gogh  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30   

MATEMÁTICA (folha encadernada): Complete os espaços com os números que estão faltando. 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PROJETO “A COLCHA DE RETALHOS”: COSTURANDO MINHA HISTÓRIA 

Atividades: Pintar e montar a capa com a máscara. 

Obs: A atividade do projeto será disponibilizada no APP. 

              

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HORA LÚDICA: Neste momento a criança poderá escolher um jogo de alfabetização ou livro de his-

tória.  

 

Lição de Casa de Matemática (folha encadernada): 

Vamos contar de 10 em 10: Ajude o bezerrinho a encontrar sua mãe passando pelo caminho com a 

sequência de 10 em 10. Complete a tabela numérica 

 

 

 

 

 


