
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 05 de março de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 1º ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 08/03 a 12/03 

 

  #fiqueemcasa 
 
 

Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do Go-

verno do Estado de São Paulo com o revezamento necessário, mas, mais uma vez precisamos ficar 

remotos. 

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos fisicamente 

novamente. 

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Aos poucos vamos nos adaptando ao novo formato de ensino e procurando atender todas as 

necessidades dos nossos educandos e suas famílias. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1 (Se-

nha: 40346666) para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, deverão ser a-

companhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

 

- Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, 

familiares e pessoas de convívio diário. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 08/03   

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: 

 Descobrindo as famílias do “B” e” L”  

 Complete as palavras com a sílaba que falta ( ba – be – bi – bo – bu ). 

 Vamos escrever o nome dos desenhos. Cada sílaba em um quadradinho. Vamos ler e ligar. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 5 (Greetings and feelings) 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática – Unidade 2 “Álbum de figurinhas” 

 Ficha 15 Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/AF306042020AD (até 1:35minutos) 

Não precisa de sulfite nem pasta, registrar na própria ficha. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Leitura de uma história pela professora. 

Obs.: Em casa, poderão escolher um livro para um adulto ler ou manusear. 

 
Lição de Casa: Apostila de Matemática (folha solta Lição de Casa 5) 
Para saber quantos passos a Mônica já deu, complete a tabela.  
 
Atividade de folha (Língua Portuguesa) 
Vamos escrever e completar (ba – be – bi – bo – bu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/AF306042020AD


 

 

 
 
 

TERÇA-FEIRA – 09/03   

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Atividade em folha  

 Descubra o número escondido e escreva no quadradinho. 

 Vamos somar contando os dedos e escrevendo o número. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Folhinha (Clock – disponibilizada no APP) 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 2 “Bichos e mais Bichos”  

Ficha 13: EAD Colégio Objetivo. 

 Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB106042020AD .Não precisa de sulfite nem 

pasta, registrar na própria ficha. 

Ficha 14: O adulto deverá ler a cantiga com a criança, em seguida escolher um animal e criar uma nova letra 

para essa canção. 

Atividade em folha: Complete a cruzadinha. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

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

“Diferentes pessoas, diferentes lugares” 

Ficha 2A: Desenhe alguns locais onde podemos aplicar regras convivência. Circule as atitudes que devemos 

tomar para mantermos um espaço agradável de convivência com os outros.  

Lição de Casa: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 10):  

Leitura da cantiga “A DONA ARANHA”. Desenhar a chuva e escrever a palavra. Ligar os pontos. 
 
Atividade de folha (Matemática): Magali ganhou um álbum de figurinhas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB106042020AD


 

 

 
 
 

QUARTA-FEIRA – 10/03   

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MÚSICA: Acessar o link:     https://youtu.be/-_jN6Ra34iY  

Apostila de Música – Ficha 2: Exploração e descoberta 

Pulso. Música: Vivo, morto, torto. 

A música, assim como o nosso coração, tem batidas regulares. Damos a essas batidas o nome de pulso. 

Fique em silêncio, toque o seu coração e sinta as batidas. Agora escolha uma música bem agitada para dan-

çar, girar, abaixar e levantar. Sugestão: brincadeira – vivo, morto e torto. Divirta-se! Sinta novamente as bati-

das do seu coração.  

Atividade da Ficha 2: Registre a pulsação percebida por você nesses dois momentos. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha de caderno: (por pavor, após a criança ter feito a atividade, 

colar no caderno brochura – Língua Portuguesa) 

Escreva o nome de cada desenho. 

Vamos escrever palavras que iniciem com a consoante b. 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA:  Apostila de Matemática – Unidade 2 “Álbum de figurinhas” 

Ficha 16: Fazer a leitura do gráfico e registrar os números. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

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

Ficha 3: “Hora de investigar” 

Observando a imagem do globo (um lado está dia e o outro noite) a criança deverá registrar suas descobertas. 

Lição de Casa: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de casa 9) 

EAD Colégio Objetivo: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB306042020AD (até 6:33). Não pre-

cisa de sulfite nem pasta, registrar na própria ficha. 

Atividade em Folha (Matemática): Vamos contar e escrever o numeral. 

 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-_jN6Ra34iY
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB306042020AD


 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 11/03   

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

ARTE: Apostila - ficha 3 - Exploração e descoberta  

Vamos trabalhar texturas e relevo em papel. Para fazer essa atividade você vai precisar de papel sulfite, ca-

netinhas coloridas, cola e tesoura  

Faça um desenho inspirado no quadro da ficha 1 e use papel sulfite amassado pra colar em algumas partes 

pra dar relevo. Pode ser na lua, nas estrelas, na árvore ou nas nuvens e depois pinte com canetinhas.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 2 “Bichos e mais Bichos” EAD Co-

légio Objetivo. 

Ficha 15: Acessar o link https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB206042020AD (iniciar em 1:21 até 

2:08 minutos). Não precisa de sulfite nem pasta, registrar na própria ficha. 

Ficha 16: Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB508042020AD (até 4:20minutos). 

Não precisa de sulfite nem pasta, registrar na própria ficha. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: Encontre e pinte as figuras iniciadas pela letra L. 

Complete as palavras com a sílaba correta. Recorte a família silábica da letra B e L. Complete a tabela. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Imitar o Boneco -  A alfabetização depende de muitos outros fatores antes de ler, es-

crever e calcular, nossos alunos necessitam de um corpo em movimento, uma mente preparada e motivada 

para a aquisição de símbolos e códigos de comunicação gráfica, conduzindo a criança ao caminho da inde-

pendência. Vamos trabalhar nessa atividade a coordenação motora global e conhecimento corporal!! Essa 

atividade é uma adaptação para as próximas atividades, que vai ser a construção do nosso alfabeto corporal. 

A aprendizagem só é significativa se andar junta com a experiência do corpo, se é construída pelo caminho 

das sensações. https://youtu.be/tCFFVGDf9q8 

Lição de Casa: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 11) 

Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB306042020AD (iniciar em 6:44minutos) Não 

precisa de sulfite nem pasta, registrar na própria ficha. 

 

 

 

 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB206042020AD
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB508042020AD
https://youtu.be/tCFFVGDf9q8
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB306042020AD


 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 12/03   

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal! Hoje continuaremos estudando sobre o alfabeto utilizando o computador, com 
histórias e novos desafios!!! 

 HISTÓRIA DO ALFABETO: O REINO DAS LETRAS 

 CLIPE: AS LETRAS FALAM 

 MEMÓRIA – LETRA x ANIMAL 

 DUELO DAS LETRAS 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática – Unidade 2 “Álbum de Figurinhas” 

 Fichas 17: EAD Colégio Objetivo: 

Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/AF406042020AD (iniciar em 2:25 e terminar 
3:06 minutos) 

Não precisa de sulfite nem pasta, registrar na própria ficha. 

Ficha 18: Resposta pessoal da criança de acordo com a escolha do tema para o álbum de figurinhas.  

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PARQUE (Em casa, a criança poderá descansar ou brincar com brinquedo) 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: 

 Escreva o nome de cada imagem na frase. 

LÍNGUA PORTUGUESA: PROJETO: “O PODER MÁGICO DAS PARLENDAS” 

Atividade em folha de caderno: (por pavor, após a criança ter feito a atividade, colar no caderno brochu-
ra – Língua Portuguesa) 

 Vamos circular as palavras que rimam. 

O adulto deverá fazer a leitura da cantiga “Corre Cutia”, junto com a criança. Trabalhar, dentro do texto, as 
palavras:   CUTIA / TIA, CIPÓ / AVÓ, MÃO/CHÃO, CORAÇÃO. Circulando-as.  

 Lição de Casa: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa12) 
Complete as cartelas com as letras que faltam para formar os nomes das figuras. Escreva uma letra em 
cada quadradinho. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kdtYfAnS6fg
https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/memory_animal_alphabet_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/letterbattle_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/AF406042020AD

