
 

 

 

 
Bragança Paulista, 21 de Maio de 2021. 

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

  Planejamento Semanal de 24 a 28/05 

 
 

#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/


 

 

 

 

 

NA 2ª FEIRA, DIA 24/05, HAVERÁ ATIVIDADE AVALIATIVA AS 18H30. ACESSO PELO SITE DO COLÉ-

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

 

SEGUNDA-FEIRA – 24/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

INGLÊS: "What a wonderful world” – Colors (folhinha disponível no APP) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: Descobrindo a família do “P” (PIPA). Vamos escrever palavras. 

Complete as frases usando o “banco”de palavras. Complete com a sílaba que falta. 

 

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 41: O adulto deverá ler a orientação da ficha para a criança (volte para a ficha 38 e consulte o Código 

Maia). A criança deverá registrar no quadro de controle da colheita do milho (domingo – 10, segunda – 3, ter-

ça – 6, quarta – 6, quinta – 5, sexta – 2, sábado – 14).  

FICHA 42: O adulto deverá ler a orientação da ficha para a criança (consultar a ficha 41 para registrar a resposta). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

REVISÃO PARA PROVA: Faremos uma retomada do conteúdo trabalhado oralmente: 

Língua Portuguesa: Escrita e leitura de palavras com as sílabas trabalhadas. 

Matemática: Sequência numérica, quantidade, adição e subtração simples. 

História e Geografia: O tempo passa e muita coisa se modifica. (Apostila Ficha 7) 

Ciências: A Diversidade da Natureza (Apostila Ficha 7)  

LIÇÃO DE CASA: Não haverá devido à avaliação. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 TERÇA-FEIRA – 25/05 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INGLÊS: Vocabulary “June Festivals” – CORN (folhinha disponível no APP) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 10 – Ampliação dos saberes 

               Ateliê Musical – as notinhas musicais 

               Escala musical ascendente e descendente 

               Os sinos: cores e sons 

               Música: Minha canção – Chico Buarque 

               Atividade da Ficha 10: Crie outros versos que comecem com os nomes das 

 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 35: O adulto deverá fazer a leitura do texto “A piada que o macaco contou...” Em seguida, trocar ideias 

com a criança verificando se houve compreensão. 

Ficha 35 A: O adulto deverá ler cada questão e orientar a criança na resposta, de acordo com o texto lido. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: Apostila de História, Geografia e Ciências (meio da apostila) “Diferentes Pessoas Diferentes 

Lugares.” 

Ficha 8: Dando continuidade ao tema “Casas Ecológicas”, o adulto deverá trocar ideias com a criança sobre 

o tipo de materiais usados na construção dessas casas. Em seguida, usando diferentes materiais (papéis, 

palitos, tecidos, raspas de lápis entre outros), a criança deverá realizar uma colagem, montando uma casa. 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Matemática (encarte de jogos 6):  Mercado de Brinquedos (recortar para 

atividade no caderno dia 26/05. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

QUARTA-FEIRA –26/05 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  
INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, estudaremos sobre o nosso projeto pedagógico “Festa 
Junina nas diferentes regiões do Brasil”! Conheceremos a história da Festa Junina, além de um conto e alguns 
desafios. Por fim, estudaremos Língua Portuguesa junto com a Informática, em um jogo sobre as sílabas! 

 HISTÓRIA DA FESTA JUNINA 

 HORA DO CONTO: FESTA JUNINA 

 JOGO DA MEMÓRIA – FESTA JUNINA 

 JOGO DA COMBINAÇÃO – FESTA JUNINA 

 COLA SÍLABAS  
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 
COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO 
NAS AULAS DE INFORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 
 
2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em caderno: Retomada das sílabas trabalhadas: Cada criança, na 

sua vez, fará a leitura de uma família silábica. Ditado de imagem: A professora irá mostrar uma imagem (ba-

leia, foca, galo, hiena, jacaré, leão, macaco, papagaio) e a criança deverá escrever o nome no caderno. 

Caixa surpresa: Uma criança, de cada vez, fará a leitura da palavra que a professora tirar da caixa. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Atividade em caderno:  

Colar as fichas no caderno de acordo com a imagem: 

Mercado de brinquedos: Vamos somar:  

   5+5=      10+5=      40+10=  

  10+10=    20+10=   30+10=  

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: BRINCADEIRAS E DANÇAS NAS DIFERENTES REGIÕES  

1º Atividade: Alongamento e aquecimento (movimentos divertidos com músicas). 

2º Atividade: Pular corda – Explorar todos os movimentos com a corda e brincar com a música “O homem 

bateu em minha porta”.  

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

LIÇÃO DE CASA: Recortar de revistas palavras com as sílabas pa - pe - pi - po - pu e colar no caderno de 

desenho. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Coy8iwTdTxc
https://www.youtube.com/watch?v=6SJB_B0Iv-Y
https://wordwall.net/pt/resource/2958337/jogo-da-mem%C3%B3ria-festa-junina
https://wordwall.net/pt/resource/3031829/festa-junina
http://www.escolagames.com.br/jogos/colaSilabas/?deviceType=computer
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 27/05 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Atividade caderno: Colar as peças 

do dominó, registrar os números e somar: 

 2+4=6    7+5=12   3+2=5   6+3=9 

4+5=9   1+7=8    6+4= 10 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: Escreva a família silábica “P”. Junte os números e forme palavras. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em caderno: 

Vamos juntar as sílabas: 

PO + MA + DA ____________        PI + JA + MA ____________        PE + PI + NO ____________ 

PI + PO + CA ____________          PE + TE + CA ____________       PE + NEI + RA ____________      

          

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

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

 Daremos continuidade as atividades da Região Norte: 

Ligue a região do mapa com o nome correspondente. 

Pinte de verde a região do Brasil que moramos. Complete as informações. 

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

Lição de Casa: Língua Portuguesa 

Atividade em folha: Vamos procurar as palavras e circular. Escreva em letra cursiva. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 28/05 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

ARTE: Assistir vídeos sobre Joan Miró: https://youtu.be/yDWPOkrJ0B8      https://youtu.be/nyPl7ftKjX4 

Fazer um desenho inspirado na obra. Não se esqueça das características das pinturas do artista.  

https://images.app.goo.gl/ZTHPj378qRJycrpV8 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30 

 MATEMÁTICA: Apostila de Matemática: Unidade 5 “Contando em diferentes Épocas e Lugares” 

Ficha 43: O adulto deverá ler a orientação da ficha. Em seguida, intervir com perguntas para que a criança 

corresponda o código numérico Egípcio com a sequência numérica que utilizamos. A criança deverá registrar 

os números (21, 22, 23, 24 e 61).  

 

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

Atividade de cruzadinha junina. 

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

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HORA LÚDICA: Nesse momento, a criança poderá escolher um livro ou brinquedo. Os alunos presenciais, 

irão brincar com massa de modelar e forminhas. 

Lição de Casa: Matemática – Atividade em folha: Ligue as subtrações com o resultado correto. 

 

 

 

 

https://youtu.be/yDWPOkrJ0B8
https://youtu.be/nyPl7ftKjX4
https://images.app.goo.gl/ZTHPj378qRJycrpV8

