
 

 

 

 
Bragança Paulista, 04 de Junho de 2021. 

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

  Planejamento Semanal de 07 a 11/06 

  #fiqueemcasa 
 
  

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do 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 – 07/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 21 (What a wonderful world) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA:  Atividade em caderno: Vamos escrever: O rato roeu a roupa do rei de Roma. 

ra-re-ri-ro-ru / Ra-Re-Ri-Ro-Ru 

rato-rádio-rei-rede-rico-roupa-robô-rua 

 

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 45: Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=5863df19-843d-4a26-8736-

96c0dd204b21&instituto=objetivo&referencia=210517_MonicaMunuera_Matematica_V_1Ano_AD_ZOOM 

(até 6:20 minutos).Em seguida a criança deverá registrar na apostila: O valor do zero depende da posição 

que ocupa em um número. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Leitura da história: “O rato do campo e o rato da cidade” 

Os alunos on-line também irão participar. 

Link da História: https://www.youtube.com/watch?v=LR1RuL208rY 

Lição de Casa: Caderno de desenho. Qual rato você gostaria de ser? Por quê? Escreva e desenhe 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=5863df19-843d-4a26-8736-96c0dd204b21&instituto=objetivo&referencia=210517_MonicaMunuera_Matematica_V_1Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.objetivo.br/player/Transmissao?id=5863df19-843d-4a26-8736-96c0dd204b21&instituto=objetivo&referencia=210517_MonicaMunuera_Matematica_V_1Ano_AD_ZOOM
https://www.youtube.com/watch?v=LR1RuL208rY


 

 

 

 

 

 TERÇA-FEIRA – 08/06 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INGLÊS: Vocabulary "June Festivals" – HOT DOG + CANDY APPLE (folhinha disponível no APP) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Projeto Pedagógico – Festa Junina 

Música: Nesta festa vou tocar 

Construção de um chocalho  

Material necessário apenas para os alunos que estiverem participando da aula online: providenciar: garrafinha 

plástica, grãos de arroz ou feijão, durex colorido. 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO ( 15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 4 “Tudo vira Festa” 

Ficha 38: O adulto deverá ler o texto “Festa Junina”. Em seguida, orientar a criança no registro das respostas. 

Ficha 39: O adulto deverá auxiliar a criança: Caça-palavras (PESCARIA - ARGOLA – CANALETA – BOLA 

NA LATA). 

Numerar as brincadeiras: Correio elegante (1), Corrida do saco (2), Dança da batata (3), Jogo do bigode 

(4), Pau de sebo (5). Organizar as sílabas: DRI   LHA   QUA = QUADRILHA 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Apostila de História, Geografia e Ciências (final da apostila) “A Diversidade da Natureza” 

Acessar o Link: https://www.youtube.com/watch?v=sDWQ-QuSXXQ  

Ficha 8: O adulto deverá ler a informação para a criança e trocar ideias para verificar se houve compreensão. 

Em seguida, a criança deverá desenhar um outdoor com a frase: “TUDO COMEÇA PELO RESPEITO” 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (Lição de Casa 32): Escreva o nome de cada barraqui-

nha no lugar certo. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sDWQ-QuSXXQ


 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 09/06 
1ª aula: (13:00h - 13:45h)  
INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, estudaremos sobre a família da letra “Q” e realizare-
mos diversos desafios matemáticos! Além disso, desenvolveremos um jogo sobre o nosso projeto pedagógico 
“Festa Junina nas diferentes regiões do Brasil”, envolvendo lógica de programação (gamificação)! Não per-
cam a aula de hoje!!! 
 

 FAMÍLIA SILÁBICA DO “Q” 

 “C” ou “Q”? 

 JOGO DAS SOMAS SIMPLES 

 JOGO – QUANTIDADES DA SOMA 

 Durante a aula, desenvolveremos coletivamente um jogo (gamificação) sobre o nosso Projeto 
Pedagógico. 

________________________________________________________________________ 
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 - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 4 “Tudo vira Festa” 

Ficha 40: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=000DS6bv0hU  

O adulto deverá orientar a criança na escrita cursiva da música “Pula fogueira” (1ª estrofe): 

Pula fogueira, iaiá 

Pula fogueira, ioiô 

Cuidado para não se queimar 

Olha que a fogueira  

Já queimou o meu amor. 

Em seguida, fazer a ilustração. 

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 46: O adulto deverá ler as questões e orientar, a criança, no registro das respostas.  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: BRINCADEIRAS E DANÇAS NAS DIFERENTES REGIÕES  

1º Atividade: Alongamento e aquecimento musical. 

2º Atividade: Brincadeira Da Região Nordeste – Garrafão. 

Materiais utilizados: giz ou fita adesiva.   

3º Atividade: Roda de conversa com os alunos sobre a aula. 

LIÇÃO DE CASA: Língua Portuguesa (atividade em caderno): Escreva a família silábica do r / R.  

Escreva 4 palavras começadas com a letra r. 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pt/resource/4497534/fam%C3%ADlia-sil%C3%A1bica-do-q-q
https://wordwall.net/pt/resource/14231310/fam%C3%ADlia-sil%C3%A1bica-c-q
https://www.cokitos.pt/jogo-de-somas-simples/play/
https://educajogos.com.br/jogos-educativos/matematica/jogo-quantidade-da-soma/
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://www.youtube.com/watch?v=000DS6bv0hU


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 10/06 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Atividade em folha:  

Observe os aquários e resolva as subtrações. Pinte o peixinho que pertence a cada aquário. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em caderno: Ditado com desenho: Usando imagens as crianças irão 

escrever: rato – rádio – rei – rede – roupa - raquete - rabanete – regador. 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em caderno: Escrita de frases: Escrever junto com as crianças: O rei 

usa uma coroa. Eu sujei a roupa com tinta.  Paulo tem uma raquete. O rato saiu do buraco. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

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

Trabalhando a Região Centro - Oeste:  

Caça-palavras do nome dos estados da Região Centro - Oeste e escrita em letra cursiva. 

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

Lição de Casa: Apostila de Matemática (encarte de jogos): Recortar as cartas dos jogadores de futebol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 11/06 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

ARTE: Depois de conhecer a música "O pinguim" vamos imitar um pinguim andando. 

Assistir o vídeo https://youtu.be/7-w3Dlm5OUM 

Montar uma colagem com papéis e fazer um cenário ideal para o pinguim. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30 

MATEMÁTICA: Caderno de Matemática: O adulto deverá orientar a criança para juntar as cartas dos jogado-

res de futebol, formando os seguintes números: 19, 28, 35, 47 (colar no caderno). Colar o número 6 e fazer 

o número 0 formando o número 60. Em seguida, continuar a sequência numérica do 60 (61, 

62,63,64,65,66,67,68,69). 

 

 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 Sul: Leitura do texto sobre as curiosidades da Região Sul e ilustração. 

Junte as sílabas e escreva o nome dos trajes usados na festa junina da Região Sul. 

Obs.: As atividades do projeto serão disponibilizadas 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: Matemática – Atividade em folha: Observe o quadro e responda (desenhos para conta-

gem). 

  

 

 

 

https://youtu.be/7-w3Dlm5OUM

