
 

 

 

 
Bragança Paulista, 06 de agosto de 2021. 

 
Srs. Pais e alunos do 1º Ano B do Ensino Fundamental 

  Planejamento Semanal de 09 a 13/08 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
 

 

 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial. 

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso de to-

dos. 

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. 

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao 

aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por 

aulas remotas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 09/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha (encadernada): 

Escreva a família silábica T. Vamos ler e escrever. 

Complete as frases com o nome dos desenhos. Pinte as palavras que a professora ditar ( tangerina-

tesouro-tigela-toalha-tucano). 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Apostila - Activity sheet 22 “Night and Day” (Olhar as imagens e responder (desenhando) 

“O que você mais gosta de fazer durante o dia e durante a noite?”) 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Apostila Unidade 1 – “Parque de Diversões” 

Fichas 5 e 6: “Hora de resolver problemas” O adulto deverá ler as questões e orientar a criança 

nas respostas, tendo como base o jogo “Parque de Diversões”. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

BIBLIOTECA: Lendas Folclóricas - Leitura da lenda: O Saci Pererê 

Caderno de desenho: Após ouvir a lenda do Saci Pererê desenhe esse personagem e uma “arte” 

que ele fez. 

Lição de Casa: Atividade em folha (encadernada): Escreva as palavras nas frases. Escreva o 

nome dos desenhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 TERÇA-FEIRA – 10/08 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MATEMÁTICA:  Atividade em Folha (encadernada): 

Pinte a sequência numérica de 2 em 2. Registre os números que você pintou. Descubra que número 

eu sou. 

O que vem antes e depois? Complete a sequência numérica. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Apostila - Activity sheet 23 “Night and Day” (Hora da história – Ler os textos e responder a 

pergunta) 

 

 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila Unidade 1 - “Medo, Medinho, Medão” 

Ficha 4: O adulto deverá cantar com a criança a música “Boi da Cara Preta”. Em seguida, orientá-la 

na segmentação, pintando uma palavra de cada cor para separá-las. Nas linhas, a criança irá escre-

ver essa cantiga da maneira correta. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: Apostila de História, Geografia e Ciências (meio da apostila): “No ritmo da natureza”  

Ficha 9: O adulto deverá ler o texto para a criança. Solicitar que observe as obras as imagens e 

conversar sobre as diferenças e semelhanças existentes nas paisagens. No verso da ficha, as crian-

ças irão registrar o que descobriram. 

Lição de Casa de Língua Portuguesa ficha 3: Pesquise e registre uma cantiga da nossa cultura 

popular. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 11/08 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 12 – Músicas daqui e dali 

               Canções típicas de algumas regiões da América Central 

               Música: Jennie Mamma (mistura do inglês com palavras de origem africana) 

               Atividade da Ficha 12: Desenhe o amigo de sala que você reconhece a voz 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Atividade em folha (encadernada): 

Vamos escrever a família silábica T. Pinte os desenhos que tem a letra T no nome e escreva. 

Circule o nome do desenho e escreva em letra cursiva. Escolha duas palavras e forme frases. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

 MATEMÁTICA: Caderno com linhas 

Ditado numérico: 69 - 57 4 - 43 - 35 - 21- 19 - 64 - 52 - 48 - 36 - 12 - 60 - 51 - 49 - 30 - 25 - 17 

Vamos resolver: 12+4=  15+3=   18+0=   13+5=   14+6=    9-4=    8-5=   7-3=   9-6=   7-0= 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: Apostila de História, Geografia e Ciências (meio da apostila): “No ritmo da natureza”  

Ficha 9A: O adulto deverá ler a questão e trocar ideias com a criança. Em seguida, registrar: 

Nosso modo de viver muda de acordo com a temperatura. 

Fazer a ilustração de uma paisagem (calor, frio, chuva, vento...) 

Lição de Casa de Matemática Ficha 1: Resolva a situação problema e registre (Parque de Diver-

sões). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 12/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

ARTE: Tema "pontos" 

Assistir o vídeo e em seguida, fazer um desenho com pintura de tinta usando pontos.  

https://youtu.be/95XlTP3S1oI 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila Unidade 1 - “Medo, Medinho, Medão” 

Ficha 5 e 5 A: O adulto deverá ler junto com a criança a história em quadrinhos “Boi da Cara Preta”. 

Em seguida, trocar ideias para verificar se compreendeu a história. 

Usando um quadrado de papel 16cm, a criança fará uma dobradura do Bicho Papão, colando e de-

corando no verso da ficha. 

 

INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila Unidade 1 - “Medo, Medinho, Medão” 

Ficha 6: O adulto deverá ler as questões e orientar a criança no registro, tendo como base a história 

“Boi da Cara Preta”. 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: LANÇAMENTO DO AVIÃO – Construção de um avião de papel, onde vamos 

brincar de lançar o avião “imitando a prova do atletismo lançamento de dardo”. Nessa brincadeira 

vamos estimular a criatividade, imaginação, coordenação motora global e fina. 

 

Lição de Casa de Língua Portuguesa ficha 4: Relacione o personagem folclórico com suas carac-

terísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/95XlTP3S1oI


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 13/08 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MATEMÁTICA: Atividade em folha (encadernada): 

Complete as amarelinhas com a sequência numérica. Complete com antes, entre e depois dos nu-

merais. 

Organize os numerais na ordem crescente. 

Observe o gráfico de brinquedos do Rafael e responda. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Em decorrência da licença da professora Gabriela, por motivo de uma 

pequena cirurgia, a aula de informática será substituída por Educação Física. 

 

 INTERVALO (14:30h – 15:15h) 

3ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Caderno com linhas 

Ditado de palavras: tomate - tijolo - pijama - pepino - sapato - sacola - bigode - gaiola - aquarela - 

queijo - recado - raquete. 

Escreva frases: Na salada tem tomate e pepino. / Eu pintei o quadro com aquarela. 

Livro: “A colcha de retalhos”  

(Continuar com a história e apresentar uma colcha de retalhos às crianças) 

 

4ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HORA LÚDICA: Nesse momento as crianças irão escolher um jogo ou massa de modelar. 

Lição de Casa de Alfabetização (folha encadernada): Junte os números e forme palavras. Com-

plete com a sílaba que falta e escreva a palavra em letra cursiva. 

 

 

 


