
 

 

 
 
 

 
Bragança Paulista, 19 de março de 2021. 

 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 2º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 22/03 a 26/03 

 

  #fiqueemcasa 
  

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos fisicamente.  

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

  Link para acesso às aulas: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1  (Senha: 40346666) 

para todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, as mesmas deverão ser acom-

panhadas pela programação semanal abaixo. 

 

 - Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, famili-

ares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento presen-

cial.  

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 22/03  

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Produção de texto: Relato de memória – pág. 43 Abrir vídeo EAD  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: Hora do texto e Troca de ideias – págs. 45 e 46 Abrir vídeo EAD  

 3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

HISTÓRIA: Hora do texto e Diálogo com o texto – págs. 127 a 129 Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INGLÊS: Apostila - Lesson 3 (Friendship is... To share - pág. 21,22,23) 

ATENÇÃO: Recortar os nomes dos números na página 53 (ONE, TWO...) para a próxima aula. 

LIÇÃO DE CASA INGLÊS – pág. 24 (colorir o desenho de acordo com o gosto do aluno) 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: A partir dessa semana desenvolveremos um novo conteúdo dentro das aulas de Edu-

cação Física: Brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional.  

Conheceremos muitas brincadeiras e jogos tradicionais, alguns muito antigos e outros que parecem nunca 

envelhecer, pois fazem parte da vida de toda criança! Peça a ajuda de sua família não só para brincar, mas 

também para lhe ensinar muitas das brincadeiras que realizavam quando tinham a sua idade. Será demais! 

 

Nessa aula serão realizados JOGOS AUDITIVOS: Morto-Vivo; Pipoca, Geléia e Pião; Elefante Colorido!  

 

LIÇÃO DE CASA: Português pág. 79 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1171fd58-af36-4726-9dff-67e4f25765a2&instituto=objetivo&referencia=201202_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=db718b40-1877-409d-b5d7-9ef88e5b7e96&instituto=objetivo&referencia=201202_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_IV_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=322a8cba-70f4-4be5-9c82-6ace4c31fc30&instituto=objetivo&referencia=200416_IldaBarbosa_Historia_II_2Ano_AD


 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 23/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

HISTÓRIA: Hora do texto e Diálogo com o texto – págs. 130 e 131 Abrir vídeo EAD  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PROJETO PEDAGÓGICO: Jogo das sílabas 

Para a brincadeira começar uma criança deve falar uma palavra qual-

quer. O próximo a jogar tem que dizer uma palavra que comece com a 

última sílaba da anterior. Por exemplo, se alguém falar "faca", o próxi-

mo participante deverá dizer uma palavra que comece com a sílaba 

"ca", como "cachorro", por exemplo.  

Isso significa que o próximo deverá dizer uma palavra que comece 

com a sílaba "ro", e assim por diante, até alguém errar ou não conseguir se lembrar de nenhuma palavra com 

a próxima sílaba. Não é permitido repetir palavras. Quem errar, sai do jogo. 

Fonte: https://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/jogos-de-salao/352-jogo-das-silabas  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Leitura e escrita de números – págs. 48 e 49 Abrir vídeo EAD  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Olá! 

Para a aula de hoje daremos sequência a aula anterior, dessa vez realizando JOGOS 

VISUAIS:  

Siga o Mestre; Espelho; 1,2,3 (cognitivo) 

 

Que tal realizar as atividades da semana também em casa, convidando as pessoas de casa para um momen-

to de lazer e diversão em família? 

Semana que vem tem muito mais. Te espero! 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Roda de contagem – págs. 49 e 50 Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: Matemática pág. 70 e 71 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=322a8cba-70f4-4be5-9c82-6ace4c31fc30&instituto=objetivo&referencia=200416_IldaBarbosa_Historia_II_2Ano_AD
https://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/jogos-de-salao/352-jogo-das-silabas
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=80a924fd-b9ea-4180-b3fc-522f98de2f69&instituto=objetivo&referencia=201119_DeboraCruz_Matematica_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=80a924fd-b9ea-4180-b3fc-522f98de2f69&instituto=objetivo&referencia=201119_DeboraCruz_Matematica_III_2Ano_AD


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 24/03  

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Análise e reflexão sobre a língua – págs. 47 e 48 Abrir vídeo EAD  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Apostila - Lesson 3 (Friendship is... To share - pág. 25 + folhinha disponibilizada no APP (Projeto 

“Alphabet G – L”) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: Estimativa e Desafio final – págs. 51 a 53 Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) E 5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

ARTE: Apostila pág. 15 obra de Pablo Picasso  

Assistir o vídeo sobre a vida do artista e o vídeo para conhecer suas obras famosas  

https://youtu.be/uquGfpxyqKQ 

https://youtu.be/vt9tIr7fk3I 

 

Na página 16, fazer uma colagem usando características das obras do Picasso. 

Para essa atividade utilizar: sulfite, lápis de cor, canetinhas, tesoura e cola. 

 

LIÇÃO DE CASA: Matemática – pág. 72 e 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=12fd9ac1-d069-49db-8c7c-cc555c833471&instituto=objetivo&referencia=200311_SilviaSpoltore_Portugues_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=68e9942c-656e-4f5a-9ca3-327f8da53fad&instituto=objetivo&referencia=201119_DeboraCruz_Matematica_IV_2Ano_AD
https://youtu.be/uquGfpxyqKQ
https://youtu.be/vt9tIr7fk3I


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 25/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

GEOGRAFIA: Oficina cartográfica – págs. 158 a 160 Abrir vídeo EAD 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA:   Apostila de Música – Páginas 15 e 16 

              Timbre – Reconhecendo Fontes Sonoras 

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

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

GEOGRAFIA: Continuação Oficina cartográfica – págs. 161 e 162 Abrir vídeo EAD 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

LÍNGUA PORTUGUESA: Hora do texto e Diálogo com o texto – págs. 49 a 51 Abrir vídeo EAD  

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Conhecendo as partes das plantas – págs. 110 a 114 Abrir vídeo EAD 

 

LIÇÃO DE CASA: Ciências pág. 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5a2ac43d-b1a2-4b0c-b263-2f9b7c987d1c&instituto=objetivo&referencia=200416_IldaBarbosa_Geografia_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f035e6c2-0734-4e20-833f-5a80607845ed&instituto=objetivo&referencia=210112_RenatoCardoso_Musica_VI_2Ano_AD%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5a2ac43d-b1a2-4b0c-b263-2f9b7c987d1c&instituto=objetivo&referencia=200416_IldaBarbosa_Geografia_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0275bdbe-8330-4588-a26e-35165aec350f&instituto=objetivo&referencia=200311_SilviaSpoltore_Portugues_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a483fab4-5dfe-4a3f-a341-4fc635f58796&instituto=objetivo&referencia=200318_EvlinGomes_Ciencias_I_2Ano_AD


 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 26/03   

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Atividade inicial e situação-problema – págs. 54 e 55 Abrir vídeo EAD  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INFORMÁTICA:  Hoje, continuaremos nossos estudos sobre o Projeto Pedagógico “Brincando com as síla-
bas” e sobre programação e pensamento computacional! Também desenvolveremos atividades sobre o Dia 
Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março! Não percam essa aula!!! 
 

 Dia Mundial da Água: TICOLICOS – Por que precisa economizar água? 

 Desenho animado: Economizando água 

 QUEBRA-CABEÇAS – DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

 DOMINÓ DAS SÍLABAS (Projeto Pedagógico) 

 PROGRAMAÇÃO SIMPLES (faremos novamente) 
 
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de 

fundo virtual e idioma) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR  

 NOVO VÍDEO! – COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS 

DE INFORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: Hora do jogo – A trilha maluca – pág. 56 Abrir vídeo EAD 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Continuação Diálogo com o texto – págs. 52 a 54. Abrir vídeo EAD 

   

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Diálogo com o texto – págs. 115 e 116 Abrir vídeo EAD 

 

LIÇÃO DE CASA: Português pág. 80 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3c4f4364-c0e8-4ee7-b724-12bdfdbca1f7&instituto=objetivo&referencia=201123_DeboraCruz_Matematica_I_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=32g2y3ACGaE
https://www.youtube.com/watch?v=MXtrSqitL3I
https://www.jogospuzzle.com/quebra-cabeca-de-dia-mundial-da-%C3%81gua_5052.html
https://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/lingua-portuguesa/domino-das-silabas/
https://www.cokitos.pt/programacao-para-criancas/play/
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3c4f4364-c0e8-4ee7-b724-12bdfdbca1f7&instituto=objetivo&referencia=201123_DeboraCruz_Matematica_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0275bdbe-8330-4588-a26e-35165aec350f&instituto=objetivo&referencia=200311_SilviaSpoltore_Portugues_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=316a261c-e74d-470a-b59f-593468f3881f&instituto=objetivo&referencia=200318_EvlinGomes_Ciencias_II_2Ano_AD

