
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 19 de março de 2021. 
 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 1º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 22/03 a 26/03 

 

  #fiqueemcasa 
  

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

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

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

  Link para acesso às aulas: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei  (Senha: 40346666) 

para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, as mesmas deverão ser acompa-

nhadas pela programação semanal abaixo. 

 

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

ares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento presencial.  

 

Atenciosamente. 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA - 22/03 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha: 

Descobrindo a família do “D” (duende). Vamos escrever palavras. 

Pinte as palavras que estão escondidas no dado. Escreva em letra cursiva. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Apostila: Activity sheet 6 (Greetings and feelings) 

Sugestão de sites: https://www.youtube.com/watch?v=MOWDb2TBYDg 

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

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Atividade em folha: Observe os valores e ligue cada objeto ao valor indicado. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Leitura de história pela professora 

Fábula: “A Lebre e a Tartaruga” 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=gz-WmFYwq30  

No caderno de desenho, desenhe um final diferente para essa fábula. 

 

LIÇÃO DE CASA: Matemática - Atividade em folha: Vamos resolver as historinhas. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MOWDb2TBYDg
https://www.youtube.com/watch?v=YteMhrQvfCo
https://www.youtube.com/watch?v=gz-WmFYwq30


 

 

 
 
 
 

   TERÇA-FEIRA - 23/03 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)     

MATEMÁTICA: Atividade em folha 

 Vamos somar, coloque os números nas casas usando a sequência númerica e nos tracinhos coloque os 

números de 0 a 5, de forma que a soma seja sempre 7. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)   

INGLÊS: Folhinha disponibilizada no APP (How do you feel today?) 

 

 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”  

Fichas 19 e 19 A:  EAD Colégio Objetivo: 

Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB608042020AD  (início até 6:05 minutos) 

Não precisa de folha sulfite, fazer o registro na ficha. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

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

“Diferentes pessoas, diferentes lugares” 

Ficha 3: Os lugares e seus cuidados – Observe a imagem e responda: Você gostaria de frequentar essa 

praça? Por quê? O que podemos fazer para tornar essa praça um bom espaço de convivência? Represente 

suas ideias. 

LIÇÃO DE CASA: LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 15):  

Complete os nomes dos animais e a tabela dos bichinhos de jardim. 

 

 

 

 

https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB608042020AD


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA - 24/03 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)  

MÚSICA: Acessar o link:    https://youtu.be/fl4qUaMfbUg  

               Apostila de Música – Ficha 4: Ateliê Musical 

               Pulsação Musical 

               Material necessário: 2 lápis ou 2 colheres 

               Atividade da Ficha 4: Represente os três desafios musicais propostos no ateliê partindo do mais fácil 

e chegando ao mais difícil. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

 LÍNGUA PORTUGUESA:  

Atividade em caderno:  Vamos escrever palavras que iniciem com a consoante “D” (dado – dedo – dia -  

doce – duende). Obs: O adulto poderá orientar a criança na escrita das palavras, é um desafio para ela. 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila de Matemática: Unidade 3 - “Festa de Aniversário”. Fichas 22 e 23  

EAD Colégio Objetivo: Acessar o link:  https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FAII23042020AD (até 

3:40) Não precisa de folha sulfite, fazer o registro na ficha. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

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

Ficha 4: O adulto deverá fazer a leitura do texto junto com a criança “As partes do corpo” em seguida registrar 

na folha: O que diferencia a espécie humana dos demais seres vivos? (resposta: Pensamento, postura e  fala). 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Matemática (folha solta Lição de casa 7) 

EAD Colégio Objetivo - Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FAII23042020AD (iniciar 

em até 3:48 até o final) Não precisa de folha sulfite, fazer o registro na ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fl4qUaMfbUg
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FAII23042020AD
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/FAII23042020AD


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 24/03 

 

1ª AULA: (13:00h – 13:45h)   

ARTE: Explorando o contorno das mãos e nossa criatividade, faça em uma folha sulfite ou de caderno o con-

torno da sua mão criando um animal, objeto ou paisagem.  

Você pode explorar deixando bem colorido, usando lápis de cor ou canetinhas, fazendo paisagens, detalhes, 

etc ... 

Para ajudar a aumentar a criatividade assista o vídeo: https://youtu.be/d4szCkWxLxU 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila de Língua Portuguesa – Unidade 1 “Bichos e mais Bichos”  

Ficha 20: EAD Colégio Objetivo: 

Acessar o link:  https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB708042020AD (início até 5:32 minutos) 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha:  

Complete a frase escrevendo o nome do desenho. Pinte as palavras que a professora ditar (dado – cadeado 

boca – bola). Leia e escreva as palavras. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Parlenda 1, 2 feijão com arroz – Projeto pedagógico – O poder mágico das parlendas. 

Vamos brincar com as parlendas, fazendo movimentos de acordo com o ritmo da parlenda. 

https://youtu.be/PROy8TquSAA 

 

LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 16) 

Leia o poema “Cigarra, Caruncho e Carrapato” Complete a ficha escolhendo um desses insetos. 

Acessar o link: https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB708042020AD (iniciar em 5:35 até o final) 

 

 

 

 

https://youtu.be/d4szCkWxLxU
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB708042020AD
https://youtu.be/PROy8TquSAA
https://tvweb3.objetivo.br/player/Evento/Index/BMB708042020AD


 

 

 

 

SEXTA-FEIRA - 19/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h)    
INFORMÁTICA: Olá, pessoal! Hoje continuaremos nossos estudos sobre o Projeto Pedagógico “O poder má-
gico das parlendas”, além de desenvolvermos atividades sobre o Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de 
março! Vamos lá!!! 
 

 Dia Mundial da Água: TICOLICOS – Por que precisa economizar água? 

 Desenho animado: Economizando água 

 VÍDEO: PARLENDAS ANIMADAS 

 COMPLETAR AS PARLENDAS  

 COMPLETAR PARLENDAS 2 

 
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de 

fundo virtual e idioma) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR  

 NOVO VÍDEO! – COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS 

DE INFORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 

 
 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: Atividade em folha: Vamos resolver (ler os probleminhas e desenhar no quadro para chegar 

ao resultado). 

                                                                                          

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

ESCOVAÇÃO (15:15h – 15:45h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PROJETO: “O PODER MÁGICO DAS PARLENDAS” 

Atividade em folha: Parlenda “Meio dia” (O adulto deverá fazer a leitura da cantiga “Meio dia” junto com a 

criança, em seguida ajudar a criança na leitura e registro das questões). 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

LÍNGUA PORTUGUESA:  

Atividade em caderno: Retomada das famílias silábicas escrevendo no caderno: B b / C c 

 

 LIÇÃO DE CASA: Apostila de Língua Portuguesa (folha solta Lição de Casa 17): 

 Escreva o som de cada animal e depois ligue com o desenho. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=32g2y3ACGaE
https://www.youtube.com/watch?v=MXtrSqitL3I
https://www.youtube.com/watch?v=lYDBBimX0Es
https://wordwall.net/pt/resource/4148515/parlendas
https://wordwall.net/pt/resource/7891830/parlendas
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k

