
 

 

 

 
Bragança Paulista, 28 de Maio de 2021. 

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

  Planejamento Semanal de 31/05 a 04/06 

 
 

  #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 – 31/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 20 (What a wonderful world) 

Sugestão de atividade: https://pbskids.org/curiousgeorge/busyday/ 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA:  Atividade em folha: Descobrindo a família do “Q”. Vamos escrever palavras. 

Complete as adivinhas. Pinte as palavras que a professora ditar. 

 
 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Atividade em caderno: Ditado numérico: O adulto deverá ditar os números e a criança regis-

trar no caderno: 

 9 – 16 – 21 – 33 – 47 – 6 – 18 – 24 – 39 – 45 – 13 – 22 – 37 – 43 – 52 

Vamos somar: O Adulto deverá escrever as operações para a criança resolver (pode usar material concreto para 

contagem).          5+ 4=        7+5=      8+3=      9+5=       10+ 8=       12+ 5=       15+4=     17+3= 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Leitura da história “A Casa Sonolenta” 

Os alunos on-line também irão participar. 

Link da História: https://www.youtube.com/watch?v=TrY6KKy4MqY 

Lição de Casa: Caderno de desenho. 

Na história “A Casa Sonolenta” as personagens vão dormir na cama. Quem são as personagens?  

Desenhe e escreva os nomes. 

 

 

 

 

https://pbskids.org/curiousgeorge/busyday/
https://www.youtube.com/watch?v=TrY6KKy4MqY


 

 

 

 

 

 TERÇA-FEIRA – 01/06 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

INGLÊS: Vocabulary "June Festivals" – POPCORN + BONFIRE (folhinha disponível no APP) 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ldoO5XZUEdw 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 11 – As notinhas musicais 

Ateliê Musical – as notinhas musicais 

Xilofone – escala de dó 

Música: Dó, ré, mi, fá 

Atividade da Ficha 11: Escreva uma sequência de notas musicais. 

 

 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 36: Não tem EAD Colégio Objetivo. 

A criança deverá observar a imagem (Festa de Aniversário). O adulto deverá ler as questões e orientar, a 

criança, no registro das respostas. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: Apostila de História, Geografia e Ciências (início da apostila) “Minha História, Minhas Memórias” 

Ficha 8: O adulto deverá ler o texto com a criança. Em seguida, trocar ideias para verificar se a criança com-

preendeu. A criança, sob a orientação do adulto, irá registrar: Que faço parte de uma família. 

No quadro, desenhar sua família. 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (Lição de Casa 31) A criança deverá registrar como gos-

taria que fosse a Festa Junina na escola e fazer a ilustração. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ldoO5XZUEdw


 

 

 

 

QUARTA-FEIRA –02/06 

1ª aula: (13:00h - 13:45h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, conheceremos uma história e um joguinho sobre o 
Meio Ambiente (Dia 05 de junho – Dia Mundial do Meio Ambiente) e continuaremos com as atividades envol-
vendo o nosso projeto pedagógico “Festa Junina nas diferentes regiões do Brasil”, com um jogo de lógica de 
programação, ideias iniciais! 

 

 VÍDEO: VAMOS CUIDAR DO MEIO AMBIENTE 

 MEIO AMBIENTE: COLETA SELETIVA 

 PROGRAMAÇÃO: APRENDER A ARRASTAR BLOCOS 

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: Atividade em folha: Vamos escrever a família silábica Q. Usando o banco de pa-

lavras, escreva o nome do desenho. 

Atividade em caderno: Caixa Surpresa: Leia e escreva as palavras 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 folha: Resolva os problemas. 

 

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: Brincadeira Da Região Sul – Taco. 

Materiais utilizados: cone, bastão e bolinha de tênis.   

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

LIÇÃO DE CASA: Língua Portuguesa (atividade em folha): Recorte de revista, palavras que tenham as 

sílabas que / QUE, qui / QUI e cole-as. Escolha uma palavra para escrever a frase. 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pT8Oh4307F8
http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/?deviceType=computer
https://studio.code.org/s/course1/lessons/3/levels/1
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 03/06 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Atividade em folha: Cascão e Cebolinha possuem muitos brinquedos. Vamos contar quantos 

tipos de brinquedos há na estante e completar as operações. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

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

irão escrever: queijo – aquário – quiabo – peteca – panela -  pipoca 

Escrita de frases:   A professora irá escrever na lousa junto com as crianças: O rato comeu o queijo.  

No aquário tem peixe.  O quiabo é um legume. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Bingo das Sílabas: A professora irá falar as sílabas (uma de cada vez) e a criança irá 

marcar na tabela. Na folha avulsa irá escrever a palavra que formou. Por exemplo: la  ja ne = janela 

Obs.: Para as crianças on-line as sílabas serão apresentadas na tela e escreverão a palavra no caderno. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

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

Trabalhando a Região Nordeste: Ligue cada desenho a imagem correspondente. 

Escreva o nome dos 8 estados da Região Nordeste. 

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

Lição de Casa: Apostila de Matemática (Lição de Casa 10): Ajude na contagem regressiva para o lança-

mento do foguete escrevendo os números. Desenhe o foguete. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 04/06 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

ARTE: Vamos conhecer o quadro "Vendedor de frutas" da pintora Tarsila do Amaral. 

 Assista aos vídeos: https://images.app.goo.gl/6hiMdFTUGangsyUW6 

https://youtu.be/7Z-NOoiXEkEhttps://images.app.goo.gl/sTEN4qxnr8Y13nP66 

Reconstruir a obra colocando as frutas que você mais gosta. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30 

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

Ficha 44: Não tem EAD Colégio Objetivo.  

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

 

 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 Centro - Oeste: Leitura do texto sobre as curiosidades da Região Centro - Oeste e 

ilustração. 

Leia e escreva o nome dos instrumentos musicais usados nas Festas Juninas.  

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 a imagem. Conte a quantidade de cada elemen-

to e pinte o gráfico.  

 

 

 

https://images.app.goo.gl/6hiMdFTUGangsyUW6
https://youtu.be/7Z-NOoiXEkE

