
 

 

 

 
Bragança Paulista, 13 de agosto de 2021. 

 
Srs. Pais e alunos do 1º Ano A do Ensino Fundamental 

  Planejamento Semanal de 16 a 20/08 
 

 
            
 

 

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 to-

dos. 

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 diário, mesmo se sua opção foi por 

aulas remotas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 16/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

INGLÊS: Apostila - Activity sheet 24 “Night and Day” (Compreensão de texto – Releia os poemas 

lidos na folha 23 e responda as questões) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Atividade em folha (encadernada): 

Resolva as operações. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha (encadernada): 

Escreva a família silábica V. Vamos ler e escrever. 

Vamos escrever. Complete as frases usando o banco de palavras. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Lendas Folclóricas 

Leitura da lenda: “O Curupira” 

Roda de Leitura: Após ouvir a lenda do Curupira troque ideias, com seus amigos, para saber o ele 

tem de semelhante e diferente com o Saci Pererê. 

Lição de Casa de Matemática (folha encadernada): Complete os espaços com os números que 

estão faltando. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 17/08 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INGLÊS: Apostila - Activity sheet 25 “Night and Day” (Escute o diálogo e responda desenhando so-

bre o que você ouviu) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 13 – Exploração e descoberta 

               Propriedade do som - timbre 

               Diversidade de sons emitidos por diferentes fontes sonoras 

               Atividade da Ficha 13: Ouça diversos sons, identifique suas fontes sonoras e registre-as. 

 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila Unidade 1 - “Medo, Medinho, Medão” 

Ficha 7: O adulto deverá ler para a criança a introdução da atividade. Em seguida, trocar ideias com 

ela sobre o que foi lido e orientá-la na produção textual. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

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

Ficha 9: O adulto deverá ler o texto para a criança. Solicitar que observe a imagem e trocar ideias 

sobre o que está vendo. Em seguida, registrar: A poluição e a enchente. 

Lição de Casa de Língua Portuguesa ficha 5: Complete o verso organizando as palavras. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

QUARTA-FEIRA –18/08 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, nossas atividades serão especiais para comemorarmos o Dia 

do Folclore (dia 22/8) !!! �� 

 

 VÍDEO: O QUE É FOLCLORE 

 CANAL “TURMA DO FOLCLORE”  

 JOGO DO FOLCLORE (fazer coletivamente) 

 ANAGRAMA DO FOLCLORE 

 JOGO DA COMBINAÇÃO - FOLCLORE 

 JOGO DA MEMÓRIA 3 - FOLCLORE 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO DO ZOOM NAS AU-

LAS DE INFORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha (encadernada): 

Ordene as sílabas e forme a palavra. Pinte as palavras que a professora ditar. Escreva os nomes 

dos desenhos. Encontre as palavras e pinte. Escreva frases com: violão - vôlei - verdura. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila Unidade 1 – “Parque de Diversões” 

Ficha 7 e 8:  O adulto deverá ler para a criança a introdução da atividade. Em seguida, trocar ideias 

com ela sobre o que foi lido e orientá-la para o registro.  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Boliche Divertido – Construção de um boliche, onde vamos brincar com varia-

ções de lançamento (mão direta e esquerda, pé direito e esquerdo e etc...) Nessa brincadeira vamos 

estimular a coordenação motora, noção espacial, controle de força, equilíbrio. 

Lição de Casa de Matemática:  Ficha 2: O adulto deverá ler para a criança a introdução da ativida-

de. Em seguida, trocar ideias com ela sobre o que foi lido e orientá-la para o registro. 

Caderno de Jogos: (encarte no final da apostila de Lição de Casa Matemática) 

Recorte o tabuleiro, o dado e marcadores para brincar com a família.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VTvhVRHdIBE
https://www.youtube.com/channel/UCD-Rh7fnSL2aeF9xviJ4LGw
https://wordwall.net/pt/resource/6306097/jogo-do-folclore
https://wordwall.net/pt/resource/19679090/personagens-do-folclore
https://wordwall.net/pt/resource/14969238/lendas-do-folclore-brasileiro
https://wordwall.net/pt/resource/19985307/jogo-da-mem%C3%B3ria-do-folclore
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k


 

 

 

 
 

QUINTA-FEIRA – 19/08 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Atividade em folha (encadernada): 

Resolva as subtrações. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila Unidade 1 - “Medo, Medinho, Medão”. 

Ficha 8: O adulto deverá ler para a criança a lenda do “Curupira”. Em seguida, trocar ideias para 

verificar se houve compreensão do texto. 

Ficha 9: O adulto deverá ler as questões para a criança e orientá-la no registro, tendo como base o 

texto. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Caderno com linhas 

Ditado de palavras: cavalo-gaveta-navio-vestido-viola-vitamina 

Escreva frases: Na vitamina tem leite e fruta. / Beto tem um cavalo no sítio. / O navio está no mar. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

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

Ficha 10: O adulto deverá ler o texto para a criança. Após fará a leitura da questão para registrar: 

Podemos ficar sem recursos naturais. 

Lição de Casa de Língua Portuguesa ficha 6:Produção textual: Escreva um mito do nosso folclore 

(pode ser uma lenda ou uma cantiga). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 20/08 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

ARTE: Atividade com formas geométricas  e Tarsila do Amaral  

Assistir o vídeo e em seguida montar uma colagem com as formas geométricas  

https://youtu.be/SjjYjbsjxF4 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30 

MATEMÁTICA: Atividade em folha (encadernada) 

Resolva as adições, resolva as subtrações, complete a sequência numérica e circule o número mai-

or e faça um X no menor. 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PROJETO: “A COLCHA DE RETALHOS”  

(Iniciar o registro do Livro da Vida) 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila Unidade 1 - “Medo, Medinho, Medão” 

Caderno de Jogos: (encarte no final da apostila de Lição de Casa) 

Recorte o dominó do folclore para brincar com a família. 

Lição de Casa de Matemática (2 folhas encadernada): Complete a sequência numérica com os 

números que faltam. Olhe o desenho com atenção, resolva as contas. Pinte da mesma cor, os espa-

ços, que o resultado é o mesmo. 

 

https://youtu.be/SjjYjbsjxF4

