
 

 

Inf.: 0173/20 
 

 
Bragança Paulista, 03 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, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente Conteúdo de 
aula/dever. 

 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. 

 

Atenção! Apenas no dia 11 de junho não haverá Bate-papo ou Plantão de dúvida devido ao feriado de 
Corpus Christi. Dia 12 de junho, será normal. 

                                                                                                                                  Saudades... Com carinho 

Professores do 1° ano 

 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
Programação para a semana de 03/06 a 09/06. 
  

QUARTA-FEIRA – 03/06 

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

SURPRESA: Acessar link: Clique Aqui    

ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO: Clique Aqui 1º Ano A – Professora Maria Leticia. 

Escrita da família silábica j /J. Pinte as sílabas que formam o nome do desenho. 

OBSERVAÇÃO: A atividade extra está disponível no APP, ambiente conteúdo aula/dever. 

Lanchinho  

  

Escovação  

  

INFORMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/PWuNHu5E0YA com as orientações da professora Gabriela Leme.  

Programação: Nessa semana, vamos reforçar a habilidade de digitação no teclado e os conhecimentos de Língua Portuguesa e Mate-

mática. Preparados? Então, vamos lá!!! 

Habilidades de digitação e localização de letras no teclado (PARA COMPUTADOR): 

https://www.digipuzzle.net/minigames/easytyping/easytyping.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativ

os/digitando/index.htm 

Colorindo e aprendendo (vogais e consoantes): http://www.noas.com.br/educacao-infantil/lingua-portuguesa/colorindo-e-aprendendo/ 

Minhas primeiras somas: https://www.cokitos.pt/as-minhas-primeiras-somas/play/ 

E não perca o nosso próximo bate papo, hein! Teremos mais um desafio! Será TOP!!! 

  

QUINTA-FEIRA – 04/06 

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA:  

Unidade 4: “Tudo vira Festa”  

“A festa dos Bichos” - Fichas: 33, 35 e 35A. 

Clique Aqui para aula EAD Objetivo Professora Érika. 

Lanchinho       

  

Escovação   

  

ARTE: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=Q8TKXw3dVsM com as orientações da professora Adriana Fambrini.   

Vamos continuar estudando o artista Alfredo Volpi e a obra "Grande Fachada Festiva", agora vamos fazer uma dobradura com dese-

nho e pintura. Sigam as orientações do vídeo, usem criatividade e capricho. 

   

  

  

  

  

  
  

  

https://youtu.be/AVpUWlhFi8Y
https://youtu.be/FWoSgMqktyM
https://youtu.be/_MYcvzPCHNY
https://youtu.be/PWuNHu5E0YA
https://www.digipuzzle.net/minigames/easytyping/easytyping.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/digitando/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/easytyping/easytyping.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/digitando/index.htm
http://www.noas.com.br/educacao-infantil/lingua-portuguesa/colorindo-e-aprendendo/
https://www.cokitos.pt/as-minhas-primeiras-somas/play/
http://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/TVFII23042020AD
https://www.youtube.com/watch?v=kyv1NTq7S7M
https://www.youtube.com/watch?v=Q8TKXw3dVsM


 

 

  

 

 
SEXTA-FEIRA – 05/06 

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA:  

Unidade 4: “Tudo vira Festa”  

Lição de Casa: Ficha 28. 

ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO:  

Usando uma folha que tenha em casa escrever as famílias das consoantes: b / c / d; e formar palavra. (escrever com letra cursiva) 

Lanchinho  

  

Escovação  

  

MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/TGvSeaEVlIM com as orientações da professora Cris.  

Apreciação do som do Tambor Oceano – música: Quem te ensinou a nadar; 

Amizade: A baleia e a sereia; 

Ritmo: O colherão e a colherinha (material necessário 2 colheres uma grande e uma pequena e um balde ou pote);  

História: A galinha xadrez. 
 
 

SEGUNDA-FEIRA - 08/06 

ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO: Complete as frases com as palavras do “banco”. Escreva a sílaba correta. 

OBSERVAÇÃO: A atividade extra está disponível no APP, ambiente conteúdo aula/dever. 

OBSERVAÇÃO: Quem ainda não terminou as atividades (Fichas), das aulas dadas durante o mês de maio, da apostila de língua por-

tuguesa, favor, concluir. 

Lanchinho       

  

Escovação   

  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=3fCr17RWIuo com as orientações da professora Vivian.  

Objetivos: Atenção: concentração; paciência; coordenação motora fina; controle de força e velocidade. 

Material: Garrafa pet com água e barbante. 

Atividade: Desafio da garrafa. Encher garrafa com água, amarrar as pontas do barbante juntas. Em duplas, cada um com uma garrafa e 

um barbante. Ao sinal, com o barbante, terá que deixar a garrafa pet em pé... computa-se para ver quem conseguiu mais, uma vez com 

mão direita outra com esquerda, num total de 10 desafios. 

  

 

  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/TGvSeaEVlIM
https://www.youtube.com/watch?v=3fCr17RWIuo
https://www.youtube.com/watch?v=3fCr17RWIuo


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 09/06 

ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO: Usando uma folha que tenha em casa escrever as famílias das consoantes: f / g / h; e formar 

palavras. (escrever com letra cursiva) 

OBSERVAÇÃO: Quem ainda não terminou as atividades (Fichas), das aulas dadas durante o mês maio, da apostila de matemáti-

ca, favor, concluir. 

Lanchinho       

  

Escovação   

  

INGLÊS: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=Z_XM-UyQa0I para acessar as orientações da professora Patrícia 

Pereira.  

Programação: 

Opposites 

- Introdução  

- Open shut them - song 

- Explicação do conteúdo e atividade (folhinha disponível no APP, ambiente Conteúdo de aula/dever) 

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y 

  

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_XM-UyQa0I
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y

