
 

 

 
 

Bragança Paulista,12 de fevereiro de 2021. 
 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 1° ano B do Ensino Fundamental 
   

PLANEJAMENTO SEMANAL DE 15/02 A 19/02 
 

#fiqueemcasa 

Já iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e cumprindo todos 

os protocolos de segurança impostos pelo Governo do Estado de São Paulo. Aos poucos vamos nos 

adaptando ao novo formato de ensino e procurando atender todas as necessidades dos nossos e-

ducandos e suas famílias. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei  (Senha: 

40346666) para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, deverão ser acompa-

nhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

 

Solicitamos para aqueles que optaram por frequentar presencialmente às aulas, que 

não faltem sem um motivo realmente necessário, pois essa alteração de frequência 

prejudica o desenvolvimento pedagógico individual e coletivo. 

 

Atenciosamente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 15/02 
 

RECESSO ESCOLAR 
 

TERÇA-FEIRA – 16/02 
 

FERIADO  
 

QUARTA-FEIRA – 17/02 
 

PONTO FACULTATIVO 
 

QUINTA-FEIRA – 18/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

ARTE: Depois de conhecer a obra "Noite Estrelada "de Van Gogh na ficha 1, vamos fazer uma pintura com 

tintas no papel sulfite enriquecendo nosso estudo da obra.  Caso você não tenha tinta guache, poderá usar 

lápis de cor. Observe a obra na ficha 1 e tente desenhar uma paisagem parecida. Observe as nuvens e como 

elas parecem estar em movimento. Assista ao vídeo, com música, para inspirá-lo na hora da atividade: 

https://youtu.be/vw9d3YlysS0 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 1 “Brinquedos e Brincadeiras” Fichas 4 e 5 

EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BB106042020AD 

(iniciar em 2:40 até 5:48 minutos). Não precisa de sulfite nem pasta, registrar na própria ficha. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática – Unidade 1 “O Galinheiro do Vovô Gustavo”  

Ficha 3 - Para a realização dessa atividade, realizaremos a brincadeira “espaço seguro”. Essa brincadeira 

consiste na formação de duplas para ficarem dentro de um espaço limitado. As crianças deverão contar quan-

tas duplas ficaram no espaço e se alguma criança ficou fora. Registrar os números na ficha. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: PÉ QUILÍBRIO – Essa brincadeira tem o objetivo de trabalhar a concentração, o equilí-

brio, a força, a coordenação motora, a noção espacial e claro muita diversão. Materiais utilizados: podes ou 

copos, lápis ou palitos de churrasco. https://youtu.be/JBingnVFeCQ 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 3) 

Complete a cantiga popular escrevendo seu próprio nome. Depois ilustre-a no quadro. 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/vw9d3YlysS0
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BB106042020AD
https://youtu.be/JBingnVFeCQ


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 19/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal! Hoje, através do computador, vamos estudar um pouco sobre o alfabeto e os nu-

merais em desafios super legais! No quebra-cabeça, você deve clicar sobre as figuras e, segurando o botão do 

mouse, arrastá-la até a sua letra inicial. No sequência de numerais, clique sobre o menor número e, segurando o 

botão do mouse, arraste-o até os quadrinhos de cima na ordem numérica correta. Vamos nessa!!! 

 Quebra-cabeças - alfabeto 

 Sequência - numerais 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática – Unidade 1 “O Galinheiro do Vovô Gustavo”  

Ficha 4 – EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/GVG106042020AD 

(iniciar em 5:12 minutos até o final). Não precisa de sulfite nem pasta, registrar na própria ficha. 

Ficha 5 – EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/GVG206042020AD 

(até 3:12 minutos). Não precisa de sulfite nem pasta, registrar na própria ficha. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PARQUE: Em casa, a criança poderá descansar ou brincar com brinquedo. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: Apostila de História, Geografia e Ciências: “Minha História, Minhas Memórias”  

Ficha 2: Famílias de todos os jeitos:  leitura do texto, conversa e desenho da família. 

Ficha 2 A: Famílias de todos os lugares do mundo: conversa e jogo da memória(famílias). 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Matemática (folha solta Lição de Casa 1) 

Desenhe nos cestos vazios os ovos, para completar a sequência numérica. 

Apostila de Língua Portuguesa (folhas soltas) Recortar as letras nos cartões e colocar em um envelope ou 

saquinho. Deixar dentro da pasta transparente. 

 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/linkpuzzle_alphabet_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/rows/number_rows.htm?language=portuguese
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/GVG106042020AD
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/GVG206042020AD

