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Bragança Paulista, 24 de junho de 2020. 

#fiqueemcasa 

1° ano A - Ensino Fundamental 

 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar novos 
aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará!  

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei 

                         Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Vamos ao trabalho! 

Relembrando o esquema de atividades remotas:  

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e se 
necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizamos no site do colégio, www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação 
Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as atividades que 
deverão ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na execução dessas 
tarefas; basta clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo e na 
execução das tarefas da apostila. 

 As atividades em folhinhas, foram xerocadas e encaminhadas com o material. 
 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês deverão 

fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preciso entender que 
estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica Valéria (9 
3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à vontade 
para retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras informações do 
portal. Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 
Saudades... Com carinho... Professores do 1° ano  

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei
file:///C:/Users/Raquel%20Pinheiro/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YM2U4FVX/www.objetivobp.com.br


 

 

 
 
Programação para a semana de 24/06 a 30/06 

QUARTA-FEIRA – 24/06 

Acessar o link: Clique Aqui para as orientações da professora Maria Letícia.    

ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO: (AS ATIVIDADES FORAM XEROCADAS E ESTÃO NO 

MATERIAL DA CRIANÇA)  
 Antes de realizar as atividades, Clique Aqui para assistir a história da “Família Silábica N” 

 Antes de realizar a atividade da poesia, Clique Aqui para ouvir a música “Marinheiro Só” 

Clique Aqui para a explicação da professora Maria Letícia.  

Poesia: Ô Marinheiro. Escrita da família silábica N / n.   

Pinte o desenho que começa com a sílaba (na – ne - ni – no - nu). Escolha o nome de um dos desenhos, que você pintou, e forme uma 

frase. 

Lanchinho 

 

Escovação 

 
INFORMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/0zUbqaQSUUI com as orientações da professora Gabriela Leme. 

Programação: Nessa semana, faremos uma atividade muito legal, chamada “QUEM SOU EU?”. Vamos seguir o passo a passo descrito 

no vídeo da professora Gabi acima. Para essa atividade, por favor, peça a ajuda de alguém da sua família! 
Uma dica: Se desejar, pause o vídeo com as orientações da professora após a explicação de cada atividade. Realize a mesma e 
retorne ao vídeo dela para a explicação da próxima atividade. 
 
1. AVATAR – “POCOYIZADOR” 

Publicar seu “Avatar” no facebook ou instagram, contendo o seu 1º nome e a origem 
do seu nome, acrescentando no final a #objetivobragança. 

2. Sugestão 1 de pesquisa sobre a origem dos nomes  
3. Sugestão 2 de pesquisa sobre a origem dos nomes 
4. COKITOS 

  
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) 
Nossos bate papos estão demais!!! Não perca o próximo, vai ser muito legal!!!  Vou esperar por você!!! 

 
QUINTA-FEIRA – 25/06 

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA: Unidade 4: “Tudo vira Festa”  

Antes de realizar as atividades da apostila, Clique Aqui para assistir o desenho “A Festa no Céu” 

Fichas: 32 (Convite de Aniversário) e 32 A (Produção Textual) 

 Clique Aqui para a explicação da professora Maria Letícia.  

 APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANEXO) 

Lição de Casa: Ficha 24 (“Era uma vez um Gato Maltês”) 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=CHMPkVwfei4 para as orientações da professora Adriana Fambrini. 

Vocês deverão fazer uma colagem com desenhos inspirados na obra "Os girassóis" do Van Gogh. 

  

 

 

 

 

https://youtu.be/lPlua6Fl-JM
https://youtu.be/lPlua6Fl-JM
https://www.youtube.com/watch?v=Gemp5ubUqGs
https://www.youtube.com/watch?v=yryASNptK4Q
https://youtu.be/jjTh2NTIsT0
https://youtu.be/0zUbqaQSUUI
https://youtu.be/0zUbqaQSUUI
https://www.pocoyo.com/pocoyizador
https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/origem/
https://www.semprefamilia.com.br/referencia/significado-dos-nomes/
https://www.cokitos.pt/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://www.youtube.com/watch?v=P-3ajnnhqsk
https://youtu.be/k58ydvcQk9Q
https://www.youtube.com/watch?v=CHMPkVwfei4


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 26/06 

APOSTILA DE CIÊNCIAS 

“A DIVERSIDADE DA NATUREZA” 

Antes de realizar a atividade, CLIQUE AQUI e assista o desenho “Benefícios do Sol para a saúde” 

FICHA 7: O Sol ilumina e aquece nosso Planeta... 

Clique Aqui para a explicação da professora Maria Letícia.  

ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO: (A ATIVIDADE FOI XEROCADA E ESTÁ NO MATERIAL DA CRIANÇA) 

 Complete com as letras que faltam. Escreva as palavras em letra cursiva (N). 

Lanchinho 

 

Escovação 

 
MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/OVw5eXo-4Mc  com as orientações da Profª Cris. 

Festa Junina: decoração, trajes, comidas típicas e música. 

Xote da Dona Ema – dançar seguindo o que a música pede, dançar com os dedinhos ou com o brinquedo favorito. 

Xote de Terezinha – material necessário: uma sacolinha plástica 

A história de Fubazinho 
 

SEGUNDA-FEIRA - 29/06 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA: (AS ATIVIDADES FORAM XEROCADAS E ESTÃO NO MATERIAL 

DA CRIANÇA)  

 Vamos resolver as historinhas (adição) Luís com balas; Ana com lápis. 

ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO: (A ATIVIDADE FOI XEROCADA E ESTÁ NO MATERIAL DA 

CRIANÇA) 

 Vamos formar palavras. Usando o banco de palavras escreva (nuvem, navio, novelo, neto)  

Lanchinho      

 

Escovação  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=IHFl-jTdO5c com as orientações da professora Vivian. 

Objetivos: Concentração; atenção; habilidades de equilíbrio, coordenação motora grossa e fina; noção espacial; lateralidade. 

Material: folha de sulfite e lápis de cor  

Atividade: Brincadeira pra toda família 

Jogo do movimento. https://www.youtube.com/watch?v=ekg8nd9DRRU 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cxkHe5OR5Y8
https://youtu.be/Ohv8b4UWhSw
https://youtu.be/OVw5eXo-4Mc
https://www.youtube.com/watch?v=IHFl-jTdO5c
https://www.youtube.com/watch?v=ekg8nd9DRRU


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 30/06 

ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO: (A ATIVIDADE FOI XEROCADA E ESTÁ NO MATERIAL DA CRIANÇA).  

 Escreva seu nome e sobrenome. Complete o alfabeto minúsculo. 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA: (A ATIVIDADE FOI XEROCADA E ESTÁ NO MATERIAL DA CRIANÇA). 

Descubra o número escondido e escreva no quadradinho.  

Lanchinho      

 

Escovação  

 
INGLÊS: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=CUlAP_L9pw8 para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira. 

Programação: 

The ant and grasshopper  

- Introdução  

- Música: Red, yellow, green, blue 

- Explicação do conteúdo e atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno). 

- História: The big red balloon 

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=diwcldiALac 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CUlAP_L9pw8
https://www.youtube.com/watch?v=diwcldiALac

