Bragança Paulista, 15 de outubro de 2021.

Srs. Pais e Alunos do 1º Ano B do Ensino Fundamental
Planejamento Semanal de 18 a 22/10

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 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.

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,

SEGUNDA-FEIRA – 18/10
1ª aula: (13:00h – 13:45h)
LÍNGUA PORTUGUESA (Atividade em folha):
Complete as palavras com gue gui / gua guo. Leia, descubra e ligue.
Vamos ler as palavras. Pinte, no quadro, as palavras que a professora ditar (foguete- águia- colégio-tigela).
Escreva frases com: guitarra – mágico. Escreva o nome dos desenhos (guaraná – gelatina).

2ª aula: (13:45h - 14:30h)
INGLÊS: Apostila “Sceneries” - activity sheet 32 (The ant and the grasshopper – assistir o vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=diwcldiALac e responder à questão “O que as formigas comem?”)

INTERVALO (14:30h – 15:15h)
3ª aula: (15:45h - 16:30h)
MATEMÁTICA (atividade em folha):
O que é dezena, descubra quais são os números e escreva e pinte uma dezena de flores.
Quantas dezenas são possíveis formar nos grupos e quantas unidades há em cada grupo.

4ª aula: (16:30h - 17:15h)
BIBLIOTECA: “O MUNDINHO” (Atividade no caderno de desenho)
Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=eUtcz979MgA
Roda de conversa: Após ter assistido a história, trocar ideias com os colegas. O que sabe? O que precisa
saber? Para iniciar o projeto “Planeta Terra – nossa casa maior!” Representar, através do desenho, o que
compreendeu.
Lição de Casa de Alfabetização (folha encadernada): Complete a cruzadinha usando o banco de palavras.

TERÇA-FEIRA – 19/10
1ª aula: (13:00h - 13:45h)
MATEMÁTICA (caderno):
Vamos resolver:

9+4= 6-5=
7+3= 8-3=
5+2= 7-4=
8 + 3 = 12- 2 =

2ª aula: (13:45h - 14:30h)
INGLÊS: Apostila “Sceneries” - activity sheet 33 e 34 (Compreensão de texto – responder às perguntas)

INTERVALO (14:30h – 15:15h)
3ª aula: (15:45h - 16:30h)
LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila – “Ser criança é”
Fichas 36 e 37: O adulto deverá orientar a criança na realização de cada atividade, fazendo a leitura e auxiliando na escrita.

4ª aula: (16:30h - 17:15h)
GEOGRAFIA: Apostila de História, Geografia e Ciências (meio da apostila): “O dia e a noite”
Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U
Ficha 14: O adulto fará a leitura do texto para trocar ideias com a criança. Em seguida, observando as imagens,
a criança irá escrever: manhã, tarde e noite. Escreva uma atividade que você faz durante o dia e uma que
você faz à noite. (resposta pessoal).

Lição de Casa de Língua Portuguesa Ficha 20: Observe a imagem e escreva “as coisas” que começam com
a letra C.

QUARTA-FEIRA –20/10
1ª aula: (13:00h - 13:45h)
MÚSICA: Apostila de Música – Ficha 18 – Exploração e descoberta
Pulso e intensidade
Compassos: binário, ternário e quaternário
Música: This little light of mine
Atividade da ficha 18: Registre os pulsos fortes e fracos que você perceber na música “This little light
of mine”.

2ª aula: (13:45h - 14:30h)
LÍNGUA PORTUGUESA (Atividade em caderno):
Lista de palavras: guarda – guerra – guizo – égua – foguete – águia
Escrita de frases: O guarda fica na rua. / A águia voa alto. / José tem uma égua no sítio.

INTERVALO (14:30h – 15:15h)
3ª aula: (15:45h - 16:30h)
MATEMÁTICA (Apostila) – Unidade 3: “Contagem inca”
Ficha 23: Acessar o Link: EAD Colégio Objetivo (até 7:30 minutos).
Ficha 24: Acessar o Link: EAD Colégio Objetivo (até 5:30 minutos).

4ª aula: (16:30h - 17:15h)
CIÊNCIAS: Apostila de História, Geografia e Ciências (final da apostila): “O Tempo”
Acessar o Link: https://www.youtube.com/watch?v=YaWwSfby3FQ (até 2:40 minutos)
Ficha 13: O adulto deverá orientar a criança na realização de cada atividade, fazendo a leitura e auxiliando na
escrita.

Lição de Casa de Alfabetização: Vamos separar as palavras ge/gi; gue/gui. Vamos ligar e escrever com letra
cursiva.

QUINTA-FEIRA – 21/10
1ª AULA: (13:00h – 13:45h)
ARTE: Fazer proposta da apostila ficha 10 - Exploração e Descoberta
Assistir o vídeo com a música “Aquarela" de Toquinho
https://youtu.be/PT3azbKHJZU

2ª aula: (13:45h - 14:30h)
LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila – “Ser criança é”
Ficha 38: O adulto deverá ler o texto “Direitos da Criança”. Em seguida, trocar ideias com a criança para verificar
se houve compreensão.
Ficha 39: O adulto deverá orientar a criança na realização de cada atividade, fazendo a leitura e auxiliando na
escrita.

INTERVALO (14:30h – 15:15h)
3ª aula: (15:45h - 16:30h)
LÍNGUA PORTUGUESA: Apostila – “Ser criança é”
Ficha 40: O adulto deverá orientar a criança na realização de cada atividade, fazendo a leitura e auxiliando na
escrita.

4ª aula: (16:30h - 17:15h)
EDUCAÇÃO FÍSICA: PROJETO PEDAGÓGICO COOPERAR - UMA VIAGEM MÁGICA PELAS BRINCADEIRAS COOPERATIVAS.
TAPETE COOPERATIVO: Vamos construir um tapete, onde a turma tem que se deslocar pela quadra trabalhando em equipe.

Lição de Casa de Matemática (folha encadernada): Complete a sequência numérica

SEXTA-FEIRA – 22/10
1ª aula: (13:00h - 13:45h)
INFORMÁTICA:
Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, encontraremos desafios de lateralidade e
lógica de programação!!!😉😊
•
•

LABIRINTO POLAR (lateralidade, atenção e raciocínio)
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO PLUGADA (Alice no País das Maravilhas)

2ª aula: (13:45h - 14:30h)
MATEMÁTICA (Apostila) – Unidade 3: “Contagem inca”
Ficha 25: Acessar o Link: EAD Colégio Objetivo (iniciar em 5:35 até10:00 minutos).
Ficha 26: Acessar o Link: EAD Colégio Objetivo (iniciar em 0:40 até 5:00 minutos).

INTERVALO (14:30h – 15:15h)
3ª aula: (15:45h - 16:30h)
PROJETO: PLANETA TERRA – NOSSA CASA MAIOR!
Daremos início a confecção do livro “O Mundinho” através de recorte, colagem, desenho e escrita.
Para a atividade de hoje, a criança irá precisar de uma folha de sulfite em branco e um círculo azul (10 cm).
Caso não tenha papel azul, pode desenhar, na folha, e pintar. Em seguida, a criança irá ilustrar o “mundinho”
como desejar (árvore, pessoas, animais...). Poderá assistir, novamente, a história:
Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=eUtcz979MgA
Na parte debaixo do desenho escrever: O Mundinho estava muito feliz.

4ª aula: (16:30h - 17:15h)
HORA LÚDICA: Neste momento a criança poderá escolher um jogo de
alfabetização ou livro de história.
Lição de Casa de Matemática: Ficha 5:O adulto deverá orientar a criança na realização da atividade, fazendo a leitura e auxiliando no registro.

