
 

 

Inf.: 0147/20 
 

 
Bragança Paulista, 27 de maio de 2020. 

 

    
#fiqueemcasa 

 

1° ano A – Ensino Fundamental  

A partir desta 4ª feira, 27 de maio, a forma de acesso aos plantões e bate-papos, vai mudar e as 
reuniões anteriores serão desativadas. 

Acesse o link a seguir para participar das novas reuniões do Zoom: 

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

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-
vos 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 em nosso site www.objetivobp.com.br. 

Lá encontrarão os horários, os links e IDs para quando necessário. 

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, disponibilizaremos 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 preci-
so 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 von-
tade para retornar às explicações das vídeoaulas e consultar quando quiser os textos e outras infor-
mações do portal. Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 
Saudades... Com carinho 

Professores do 1° ano. 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
Programação para a semana de 27/05 a 02/06 

QUARTA-FEIRA - 27/05 

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

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA – Unidade 4: “Tudo vira festa!” (Fichas 30 e 31). 

Clique Aqui para as crianças ouvirem a história “Festa no Céu” (Ficha 30), contada pela profª Maria Letícia e fazer o registro na ficha 31.  

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA: Lição de Casa fichas 25 e 26. 

ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO: Clique Aqui para acessar as orientações da Profª Maria Leticia.  

Escrita da família silábica h / H, Vamos copiar palavras com h. 

OBSERVAÇÃO: As atividades extras estão disponíveis no APP, ambiente conteúdo de aula/dever. 

Lanchinho 

 

Escovação 

 
INFORMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/X2jSDTPEG6Q com as orientações da professora Gabriela Leme. 

Programação: Nessa semana, vamos estudar a família da letra G: 

https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=6965 
E agora, que tal jogar o famoso jogo chinês, o tangram! https://www.cokitos.pt/tangram-animais/ 
https://www.cokitos.pt/jogar-tangram-educativo/ 
Aqui vai uma dica para jogar no smartphone ou no tablet: 

 
 
CALIGRAFIA: para treinar a caligrafia de uma forma 
diferente, divertida e virtual, poderá ser usado o smar-
tphone ou tablet. Para isso, se possível, baixar o apli-
cativo “Letterschool”. Clique sobre o nome referente 
ao sistema do seu aparelho para instalar: sistema AN-
DROID ou sistema IOS. 

 

 
 

CONTEÚDO ESPECIAL: Ferramentas do aplicativo ZOOM (editar nome, plano de fundo virtual e idioma):https://youtu.be/GBq3y91c-bw  
 

QUINTA-FEIRA - 28/05 

APOSTILA DE HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS  

HISTÓRIA: Unidade 1 “Minha história, minhas memórias” (começo da apostila) Clique Aqui para acessar as orientações da Profª Maria 

Leticia. 

Ficha 8: Minha vida: Nesta ficha, as crianças farão o desenho da sua família (no quadro). Na parte do registro poderão escrever: “Faço 

parte de uma família”. (escrever em uma folha qualquer para a criança copiar). 

ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO: Circule o nome do desenho e escreva em letra cursiva. 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA: Vamos somar contando os dedos e escrevendo o número. 

Lanchinho      

 

Escovação  

 
ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=VvmOmcB7bNo&t=26s com as orientações da professora Adriana.   

Vamos explorar nossas mãos e as possibilidades que podemos usar para desenhar.   

Em uma folha de sulfite ou de caderno faça a proposta de desenho contornando sua mão e em seguida acrescente detalhes para enri-

quecer o desenho, pinte com os materiais que vocês tenham em casa. 

  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/53wgcR8t_bU
https://youtu.be/8rAc4oV_15E
https://youtu.be/2fEGogGvmXA
https://youtu.be/X2jSDTPEG6Q
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=6965
https://www.cokitos.pt/tangram-animais/
https://www.cokitos.pt/jogar-tangram-educativo/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.letterschool.br&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.letterschool.br&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/letterschool-escreva-letras/id836497915
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/bY_oB079O5U
https://www.youtube.com/watch?v=VvmOmcB7bNo&t=26s


 

 

 
 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA - 29/05 

APOSTILA DE HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS.  

GEOGRAFIA: Unidade 1 “Diferentes pessoas, diferentes lugares” (meio da apostila) Clique Aqui para acessar as orientações da Profª 

Maria Leticia. 

Ficha 8: Casas Ecológicas ou Orgânicas: Usando diversos tipos de materiais, fazer a colagem de uma casa. 

ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO: Escreva a família da consoante h /H e separe as sílabas das palavras. 
 

Lanchinho 

 

Escovação 

 

MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/kxcOQFCmabs com as orientações da Profª Cris. 

Fantoches: O Gato Xadrez – Elvira Drummond;  

Versos e rimas: Era uma vez um gato xadrez;      

Música: Sítio do Seu Lobato; 

Ritmo com copos: Cavalo a galope (material necessário: 2 copos) 
 

 

SEGUNDA-FEIRA - 01/06 

APOSTILA DE HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS.  

CIÊNCIAS: Unidade 1 “A Diversidade da Natureza” (final da apostila) Clique Aqui para acessar as orientações da Profª Maria Leticia.  

Ficha 5: Cuidados com o Corpo: Após a leitura do texto e compreensão da criança, registrar: “Para termos saúde” (escrever em uma 

folha e a criança cópia) 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA: Complete a sequência numérica, circule o número maior e faça um X no menor. 
 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

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

Objetivos: auxiliar crianças em idade pré-escolar a desenvolver noções de direção (direita e esquerda) e localizar no espaço objetos e 

pessoas que se encontram ao seu redor. 

Material: estojo; 2 gizes de cera de cores diferentes. 

Atividade: Criança posicionada ao centro (“sobre” do estojo); ao ouvir o comando direita ou esquerda ela irá para o lado pedido ao dizer 

meio a criança volta para o centro; variação colocar giz de cera, combinar o qual será o lado determinado. Ex: vermelho/esquerda, la-

ranja/direita. Utilizar duas folhas de sulfite (cortada em quadrado menor) pintadas uma com cada cor ou algo que represente as cores e 

sem comando de voz, levantar o papel com a cor e a ao levantar esse eles pulam para o lado combinado do objeto e sua cor, outra 

variação, precisam pegar o objeto com as mãozinhas combinadas com os lados correspondentes. Ex: mão direita pega giz laranja, a 

criança. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/8por7ZQ4IUc
https://youtu.be/kxcOQFCmabs
https://youtu.be/tXguQTdT9l0
https://www.youtube.com/watch?v=LcYYJOPeihc
https://www.youtube.com/watch?v=LcYYJOPeihc


 

 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 02/06 

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA (somente a ficha de lição de casa) Lição de Casa ficha 27. 

ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO: Texto: “A letra H” e interpretação. 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA: Pinte o número que está errado, na sequência numérica. 

Lanchinho      

 

Escovação  

 

  
INGLÊS: Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=XYDVOVZd0Eo para acessar as orientações da professora Patrícia 

Pereira. 

Programação: 

School Supplies 

- Introdução  

- If you’re happy song 

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

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XYDVOVZd0Eo
https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo

