
 

 

 
 

 
Bragança Paulista, 12 de março de 2021. 

 
Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 2º ano A do Ensino Fundamental 

  Planejamento Semanal de 15/03 a 19/03 
 

  #fiqueemcasa 
 
 

Como todos sabem, seguindo decreto municipal, nessa semana continuaremos com nossas aulas 

no modelo online. 

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

novamente.  

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

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na medida do 

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

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

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

 

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

familiares e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamen-

to presencial.  

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
 

 

SEGUNDA-FEIRA – 15/03 
1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

PORTUGUÊS: Continuação do diálogo com o texto págs. 32 e 33. Abrir vídeo EAD 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h) 

ARTE: Apostila págs. 15 e 17. 

Conhecendo outras assinaturas.  

Vamos ler a pág. 15 e conversar durante a aula sobre os artistas.  

Na pág. 17 fazer a proposta. Conhecendo o artista Joan Miró!!! Assistir o vídeo sobre o artista para depois na 

pág. 16 fazer um desenho inspirado nas obras dele. https://youtu.be/nyPl7ftKjX4 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

CIÊNCIAS: Atividade Ciências 15 a 19-03 “Animais e suas características”  

(FOLHA PARA IMPRESSÃO NO APP DO COLÉGIO) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INGLÊS: Apostila - Lesson 2 (Friendship is... To celebrate together  - pág. 16) + folhinha (disponibilizadas no 

APP) Projeto “Alphabet A-F” 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE  

LIÇÃO DE CASA INGLÊS – pág. 17 e 55 (recortar e montar o “puzzle”) 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁGS. 76 e 77.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=70dde27e-c46f-40e8-8c1c-9b8e7a6c2fd6&instituto=objetivo&referencia=201125_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_IV_2Ano_AD
https://youtu.be/nyPl7ftKjX4
https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 16/03 
1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MATEMÁTICA: Atividade Matemática 15 a 19-03 “Frutas preferidas da classe”.  

(FOLHA PARA IMPRESSÃO NO APP DO COLÉGIO) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: Atividade Matemática 15 a 19-03 “Interpretando o gráfico das frutas”  

(FOLHA PARA IMPRESSÃO NO APP DO COLÉGIO) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

PORTUGUÊS: Atividade Projeto 15 a 19-03 “Brincando com Sílabas!” 

(FOLHA PARA IMPRESSÃO NO APP DO COLÉGIO)  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INFORMÁTICA:  

Hoje, continuaremos nossos estudos sobre o Projeto Pedagógico “Brincando com as sílabas”!!! E ainda inicia-

remos nossos estudos sobre programação e pensamento computacional! Preparados? Então, vamos nessa!!! 

Não perca essa aula!!! 

 

 Vídeo: SÍLABAS 

 SÍLABAS E FIGURAS 

 JOGO DAS SÍLABAS – OBJETOS ESCOLARES 

 PROGRAMAÇÃO SIMPLES 

__________________________________________________ 

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 PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTICA 

(computador, notebook, celular, tablet) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: Diálogo com o texto – págs. 125 e 126. Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: HISTÓRIA PÁG. 137 

AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS ÀS 18:30H 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bxHtAsRoXcI
https://jogoseducativos.hvirtua.com/silabas-e-figuras
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=14021
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=79a88e25-45c9-4d15-9699-66513a8533a1&instituto=objetivo&referencia=200416_IldaBarbosa_Historia_I_2Ano_AD


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 17/03 
1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

PORTUGUÊS: Teatro de fantoches- págs. 34. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: Atividade inicial – Hora da história – págs. 37 e 38. Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

INGLÊS: Apostila - Lesson 3 (Friendship is... To share - pág. 18,19,20,21) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

GEOGRAFIA: Oficina cartográfica – págs. 155 a 157. Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

ED. FÍSICA: Hoje é dia de explorar as principais habilidades do atletismo (correr, saltar e 

lançar) usando a criatividade, através do desafio da caixa de sapato! Para isso, procure 

por uma caixa em sua casa, pode ser de sapato, de papelão, ou até mesmo um balde ou 

um pote plástico. O importante é que você não se esqueça de trazer esse material em 

nossa aula para que juntos possamos nos exercitar e nos divertir pra valer! 

IMPORTANTE: Para a próxima aula vamos testar seus conhecimentos sobre o atletismo através de um QUIZ 

online! Para isso pedimos aos responsáveis que baixe o APP Kahoot! (disponível nas lojas de aplicativos) 

em seu celular e disponibilize o aparelho para seu filho na próxima aula. Isso será muito importante para a 

realização dessa atividade. Caso não seja possível baixar o aplicativo o aluno poderá acessar o QUIZ pelo 

computador, porém, tendo que dividir as telas do site www.kahoot.it e da aula online (Zoom). 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS - PÁGS. 35 E 36 (VALE NOTA DE TG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=46965239-1104-4cbe-a882-f1a13792927d&instituto=objetivo&referencia=201125_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_V_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e5754d83-c8bd-45dc-8cc0-3d59f15dce09&instituto=objetivo&referencia=201202_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5a2ac43d-b1a2-4b0c-b263-2f9b7c987d1c&instituto=objetivo&referencia=200416_IldaBarbosa_Geografia_2Ano_AD
http://www.kahoot.it/


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 18/03 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Atividade Matemática 15 a 19-03 “Situação-problema” 

(FOLHA PARA IMPRESSÃO NO APP DO COLÉGIO) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Atividade Matemática 15 a 19-03 “Leitura e escrita de números”. 

(FOLHA PARA IMPRESSÃO NO APP DO COLÉGIO) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 13 e 14 

Exploração e descoberta: Som - Experiências 

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: Hora do texto e Diálogo com o texto – págs. 39 e 40. Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Atividade Ciências 15 a 19-03 “Animais e sua alimentação”.  

(FOLHA PARA IMPRESSÃO NO APP DO COLÉGIO) 

LIÇÃO DE CASA: JOGO DE MATEMÁTICA PÁGS 42 a 44  

(Abrir vídeo EAD para realizar o jogo) Valendo nota de TG. 

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA ÀS 18:30H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=adfdb423-b14f-43fa-9c43-8079defbf59e&instituto=objetivo&referencia=210112_RenatoCardoso_Musica_V_2Ano_AD%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f14f0862-44e5-404e-8225-4278e2dbc5f0&instituto=objetivo&referencia=201202_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=90069fbf-07c7-4d05-aa0e-fb47636c3d27&instituto=objetivo&referencia=201119_DeboraCruz_Matematica_II_2Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 19/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Continuação da hora do texto- págs. 41 e 42. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

ED. FÍSICA: É dia de GAME!!! 

E aí, já baixou o aplicativo Kahoot em seu celular? 

Hoje iremos aprofundar nossos conhecimentos sobre o atletismo através de um 

super jogo de perguntas e respostas utilizando esse aplicativo. 

Portanto vamos lá! 

Não perca nossa aula e vamos juntos aprender e nos divertir com esse super jogo. Te espero!  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

CIÊNCIAS: Atividade Ciências 15 a 19-03 “Caça-palavras silábico”.  

(FOLHA PARA IMPRESSÃO NO APP DO COLÉGIO) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Situação-problema – pág. 45 Abrir vídeo EAD  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

MATEMÁTICA: Hora de resolver problemas – págs. 46 e 47. Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁG 78. 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f14f0862-44e5-404e-8225-4278e2dbc5f0&instituto=objetivo&referencia=201202_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=90069fbf-07c7-4d05-aa0e-fb47636c3d27&instituto=objetivo&referencia=201119_DeboraCruz_Matematica_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=80a924fd-b9ea-4180-b3fc-522f98de2f69&instituto=objetivo&referencia=201119_DeboraCruz_Matematica_III_2Ano_AD

