
 

 

 
 
Bragança Paulista, 19 de fevereiro de 2021. 

 
Srs. Pais e/ou Responsáveis dos alunos do 2° ano A do Ensino Fundamental 

 
PLANEJAMENTO SEMANAL DE 22/02 A 26/02 

 

#fiqueemcasa 

 

Continuamos com nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e cumprindo 

todos os protocolos de segurança impostos pelo Governo do Estado de São Paulo. Estamos nos 

adaptando ao novo formato de ensino e procurando atender todas as necessidades dos nossos e-

ducandos e suas famílias. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1   (Se-

nha: 40346666) para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, deverão ser a-

companhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

 

Solicitamos para aqueles que optaram por frequentar presencialmente às aulas, que 

não faltem sem um motivo realmente necessário, pois essa alteração de frequência 

prejudica o desenvolvimento pedagógico individual e coletivo. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
http://www.objetivo.br/


 

 

 

 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 22/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

PORTUGUÊS: Continuação Letras do nome - pág. 10 Abrir vídeo EAD    

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h) 

ARTE: Apostila pág. 9 - Módulo 1 

Os artistas e a arte 

Vamos responder às perguntas sobre a obra do artista Jackson Pollock na pág. 9 

Assistir o vídeo sobre o artista: https://youtu.be/RUToUxvnv3I 

Em seguida, criar um desenho utilizando apenas linhas coloridas de canetinhas ou lápis de cor na pág. 10 

explorando toda a superfície da folha.  

 
 
 

 INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

CIÊNCIAS: Hora de investigar – pág. 90 e 91 Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INGLÊS: Apostila - Lesson 1 (Friendship is... To say hello!  - pág. 5,6,7) 

LIÇÃO DE CASA: CIÊNCIAS – pág. 122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=16e5d45e-8207-4293-ab4b-9eca39773297&instituto=objetivo&referencia=201118_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
https://youtu.be/RUToUxvnv3I
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9bc4f588-5624-4906-aa04-42a06c5d29fa&instituto=objetivo&referencia=201208_FabianaLago_Ciencias_III_2Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 23/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MATEMÁTICA: Leitura e escrita de números – pág. 15 Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Desafio final – págs. 16 e 17 Abrir vídeo EAD 

 

 3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

PORTUGUÊS: Pesquisa de livros com “Cantigas de Roda”, leitura em duplas e registro no caderno de Biblio-

teca (amarelo).  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INFORMÁTICA: Hoje, continuaremos testando nossos conhecimentos sobre “Segurança na Internet”! Para 

isso, teremos a continuação do jogo on-line para testar nossos conhecimentos. Depois começaremos a mon-

tar nosso jogo da memória sobre Internet Segura, aprendendo ainda mais para navegar com segurança! 

 

 Teste seus conhecimentos sobre seus dados pessoais na Internet 

 Jogo da memória – Internet Segura – em Power Point, para montar on-line e para 

conhecer o significado de cada peça do jogo – é necessário baixar o arquivo. 

 Jogo da memória – Internet Segura – pronto para só imprimir. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: Hora do texto – Oficina cartográfica – págs. 147 a 149 Abrir vídeo EAD  

LIÇÃO DE CASA: HISTÓRIA – pág. 136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=393c12a0-617b-4959-850b-45154866cd0e&instituto=objetivo&referencia=201116_DeboraCruz_Matematica_IV_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=393c12a0-617b-4959-850b-45154866cd0e&instituto=objetivo&referencia=201116_DeboraCruz_Matematica_IV_2Ano_AD
https://new.safernet.org.br/content/jogue-com-crian%C3%A7as-dados-pessoais
https://drive.google.com/file/d/1bgi3jA7yZMsytPhBXvw7Y4vlTbV4eZm1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SnNG63MWt3_4x3xUHP9ZmrBn7aUERNKk/view?usp=sharing
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2e9e128d-77cc-40cc-b510-917c22f51b3c&instituto=objetivo&referencia=201114_IldaBarbosa_Geografia_2Ano_AD


 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 23/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

PORTUGUÊS: Hora do texto – pág. 11 e saída para brincar de cantigas de roda. Abrir vídeo EAD  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: Folha de atividade no caderno azul – Complete a frase 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

INGLÊS: Apostila - Lesson 1 (Friendship is... To say hello! - pág. 8,9) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

HIST/GEO: Hora do texto “Calendário” – pág. 115 e Diálogo com o texto “Calendário” – pág. 116 Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

ED. FÍSICA: Nessa semana vamos aprender um pouco mais sobre a velocidade com nossa amiga lebre! 

Você se lembra da atividade da semana passada, onde você treinou a corrida utilizando a par-

te da frente do pé?  

Pois ela será muito importante para as atividades dessa semana! 

Nessa semana você deve contar com a ajuda de um adulto e de um relógio com cronômetro para 

a realização da tarefa. Você encontra a função cronômetro em relógios digitais e celulares. 

Você deve estar em um local plano e sem obstáculos à frente e, o sinal de "já" dado pela pessoa com o cro-

nômetro, você deverá correr o mais rápido possível em linha reta até que o cronômetro aponte 10 segundos. 

Quando isso acontecer o responsável deverá marcar onde (ou em que distância) você conseguiu chegar. Fa-

ça esse teste algumas vezes respeitando certo tempo de descanso entre as tentativas, verificando se conse-

gue percorrer maior distância conforme melhora sua corrida e se acostuma com o espaço. 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS – pág. 69. 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b3e42a6c-ac3a-42ba-adfb-39b20bb45077&instituto=objetivo&referencia=201118_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=347c877f-e8dc-4969-9397-a6f307fe901a&instituto=objetivo&referencia=201114_IldaBarbosa_Historia_I_2Ano_AD


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 25/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Folha de atividade no caderno vermelho – Números pares.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Folha de atividade no caderno vermelho – Números ímpares. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Exploração e descoberta.  

Som – identificando diferentes paisagens – páginas 9 e 45.  

Material necessário: tesoura e cola. 

EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: Aula de música  (com o Prof. Renato) 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

LÍNGUA PORTUGUESA: Produção de texto – pág. 12 Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Observação dos potes e registro na pág. 91 (após 3 dias) Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS – pág. 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9c199fac-e5c9-49f6-b32a-c5ccce6c8293&instituto=objetivo&referencia=210112_RenatoCardoso_Musica_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b3e42a6c-ac3a-42ba-adfb-39b20bb45077&instituto=objetivo&referencia=201118_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9bc4f588-5624-4906-aa04-42a06c5d29fa&instituto=objetivo&referencia=201208_FabianaLago_Ciencias_III_2Ano_AD


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 26/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Sequência didática: confecção do livro “Cantigas de Roda do 2º ano” – escuta de 

diversas cantigas, escolha das cantigas favoritas da turma.  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

ED. FÍSICA: Voltamos! 

Hoje você deve continuar a atividade da aula anterior, porém, incluindo em sua corrida a saída baixa, postura 

utilizada por atletas profissionais e que pode ser testada por você nessa brincadeira. Além disso, você pode 

chamar outras pessoas para apostar uma corrida, deixando o desafio ainda maior! 

Se quiser, continue usando o cronômetro e marcando o tempo dos participantes. 

Não se esqueça de fazer os registros no final da folha de atividades. 

Boa corrida! 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

CIÊNCIAS: Hora do texto – As plantas e os animais – págs. 93 e 94 + Situação problema – págs. 95 e 96. 

Abrir vídeo EAD  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Jogo Par ou Ímpar em dupla – registro na folha de atividade no caderno vermelho.  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Folha de Atividade no caderno vermelho – Pintando os números pares e ímpares.  

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS – pág. 71. 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=587f2a68-659d-49ad-8531-43d5101e8d31&instituto=objetivo&referencia=201208_FabianaLago_Ciencias_IV_2Ano_AD

