
 

 

Inf.: 0418/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 05 de Agosto de 2020. 
 

  

 #fiqueemcasa 
 

1° ano B – Ensino Fundamental 

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. 

Iniciamos nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), sempre ao vivo, no horário das 13:00h às 
16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Atividade Digital 
Dirigida será essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o processo 
avaliativo. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei   

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

 

 Toda quarta-feira, continuaremos a disponibilizar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, 
na aba “Orientação Online”, as programações semanais, fundamentais para a organização 
dos alunos, pois apresentam de maneira simples e organizada, todas as atividades da semana. 

 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 

 
Saudades... Com carinho... Seus Professores  

 

 

 

 

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


 

 

 
 
Planejamento Semanal de 05/08 a 11/08  
 

QUARTA-FEIRA – 05/08 

Acessar o link  https://youtu.be/k7h4leDFQDM para as orientações da professora Elaine. 

ALFABETIZAÇÃO: Sons da consoante r 

Assistir ao link https://www.youtube.com/watch?v=z-0HM65_We8  

ATIVIDADE FOLHA: Usando o banco de palavras, escreva o nome dos desenhos. 

Vamos circular palavras com rr. 

APOSTILA DE MATEMÁTICA: UNIDADE 1: “PARQUE DE DIVERSÕES” 

FICHAS: 4 – 5 – 6. 

Acessar o link https://youtu.be/yNyWwe7wxQg para as orientações da professora Elaine. 

CADERNO: (explicação na lousa branca em ADD) 

Qual é a palavra? 

Acessar o link  https://youtu.be/kWVQ5CWjtnk para as orientações da professora Elaine. 

TED (tempo de estudo dirigido) ou Lição de Casa: 

APOSTILA DE MATEMÁTICA: Caderno de jogo: “parque de diversões” (montar o jogo da trilha e brincar com alguém da família) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=YBL78EfBeSw com as orientações da professora Vivian. 

Objetivos: Agilidade, coordenação motora grossa, equilíbrio, deslocamentos e mudanças de direção. 

Material: Fita ou durex 

Atividades: Linha Mágica. Realizar exercícios na linha.  

 

QUINTA-FEIRA – 06/08 

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA: UNIDADE 1: “MEDO, MEDINHO, MEDÃO” 

FICHAS: 5 – 5 A – 6 – 7.  

Acessar o link https://youtu.be/6KIm7BrPmCc para as orientações da professora Elaine. 

CADERNO DE DESENHO: Use a imaginação e crie um monstro. Pode usar canetinhas, giz de cera, papéis 

para colagem... 

Escreva um nome para ele. 

MATEMÁTICA: ATIVIDADE FOLHA: Observe os desenhos e faça como o modelo (subtração). 

TED (Trabalho de Estudo Dirigido) ou Lição de Casa: 

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA: Ficha 4 de lição de casa 

Enumere os personagens de acordo com as características.  

ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/9Ub51HnlbxM com as orientações da professora Adriana. 

Vamos conhecer o quarto do artista Van Gogh e montar um desenho sobre o quarto de vocês. 
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SEXTA-FEIRA – 07/08 

 APOSTILA DE MATEMÁTICA: UNIDADE 1: “PARQUE DE DIVERSÕES” 

FICHAS 7 – 8 – 9.  

Acessar o link: https://youtu.be/3HHhvtW-yUQ para as orientações da professora Elaine. 

APOSTILA DE CIÊNCIAS: “A DIVERSIDADE DA NATUREZA” 

Acessar o link https://youtu.be/CGGiLQEmFcQ  

FICHA 2: os recursos naturais e a vida 

Acessar o link: https://youtu.be/YAdTWKA1DzQ para as orientações da professora Elaine. 

Lenda do Saci Pererê 

Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=um1WHr1ejow  

CADERNO DE DESENHO: desenhar o Saci Pererê 

TED (Trabalho de Estudo Dirigido) ou Lição de Casa: 

APOSTILA DE MATEMÁTICA: Ficha 1 de lição de casa  

PARQUE DE DIVERSÕES 

INGLÊS: Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=0S2QgSdlrxY para acessar as orientações da professora Patrícia Pereira.  

Programação:  

Night and Day - Day 

- Introdução  

- Música: Let’s count 

- Explicação da atividade (folhinha enviada junto com o material do aluno (activity sheet 2)  – realização da atividade na ADD). 

- Vídeos de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=hlzvrEfyL2Y 

 

 

SEGUNDA-FEIRA - 10/08 

ALFABETIZAÇÃO: Levar para a aula (add) um objeto que o nome comece com a consoante r (por exemplo: relógio, regador, ralador, 

régua, rádio, roupa, revista...) 

ATIVIDADE DE FOLHA: Separe as palavras de acordo com o som da consoante r 

 CADERNO: Ordene as sílabas e forme palavras 

Acessar o link https://youtu.be/t7HyNnarG8o para as orientações da professora Elaine. 

TED (Trabalho de Estudo Dirigido) ou lição de casa:  

APOSTILA DE MATEMÁTICA: Ficha 2 de lição de casa  

PARQUE DE DIVERSÕES 

MÚSICA: Acessar o link  https://youtu.be/_ce2WTw06q8 com as orientações da professora Cris. 

Ficha 7 – Exploração e descoberta 

Propriedades do som – Altura (sons graves e agudos) 

Instrumentos e objetos com sons de diferentes alturas 

Música: Carnaval dos Animais 

Atividade da Ficha 7 – Desenhe um som grave e um som agudo. 
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TERÇA-FEIRA - 11/08 

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA: UNIDADE 1: “MEDO, MEDINHO, MEDÃO” 

Lenda do Curupira 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=gKpiIzfNQA8  

FICHAS: 8 e 9  

Acessar o link https://youtu.be/T57ByBfWPzQ para as orientações da professora Elaine. 

ALFABETIZAÇÃO: CADERNO: escrita de frases. (rei – coruja – cachorro) 

Acessar o link  https://youtu.be/kdFctvvbiyc para as orientações da professora Elaine. 

Data comemorativa: “dia dos pais” Fazer um desenho para o papai 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: lenda da Sereia Iara 

 Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=gDEnVgMcJDA  

TED (Trabalho de Estudo Dirigido) ou lição de casa:  

APOSTILA DE LÍNGUA PORTUGUESA: Ficha 5 de lição de casa 

Completar a quadrinha. 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/V3nJz70I0XQ com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos estudar Língua Portuguesa com as cruzadinhas e o gatinho Yuki! Além disso, vamos treinar a 

localização das letras no teclado! 

 CRUZADINHAS 

 YUKI NO CAMINHO DAS LETRAS 

 DIGITAÇÃO DAS LETRAS NO TECLADO 

_________________________________________ 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 ATIVANDO O ADOBE FLASH PLAYER PARA ABRIR OS JOGOS 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 
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