
 

 

 

Bragança Paulista, 12 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 2° ano B do Ensino Fundamental 
 

  PLANEJAMENTO SEMANAL DE 15/02 A 19/02 
 

#fiqueemcasa 

 

Já iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e cumprindo todos 

os protocolos de segurança impostos pelo Governo do Estado de São Paulo. Aos poucos vamos 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 – 15/02  

 

RECESSO ESCOLAR 
 

TERÇA-FEIRA – 16/02 
 

FERIADO  
 

QUARTA-FEIRA – 17/02 
 

PONTO FACULTATIVO 
 

QUINTA-FEIRA – 18/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MATEMÁTICA: Recorte do jogo “Números e Casas” (Bloco de Jogos – ANEXO 2) e Leitura das regras – pág. 7 

Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Unidade 1: Sons do ambiente – páginas 7 e 8. 

EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: Aula de música  

  

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

MATEMÁTICA: Jogo e registro do jogo “Números e Casas” – págs. 8 e 9 Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

LÍNGUA PORTUGUESA: Folha de atividade no caderno azul – Letra cursiva. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Hora do texto “Seres vivos e elementos não vivos” – pág. 85 a 87 Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: Matemática – Lição de casa 1 – pág. 64. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a7d0b584-e89f-4011-84b4-5c85ecdb5cc5&instituto=objetivo&referencia=201116_DeboraCruz_Matematica_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c47d7977-62af-4e3d-b84f-472e2d423fc2&instituto=objetivo&referencia=210112_RenatoCardoso_Musica_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a7d0b584-e89f-4011-84b4-5c85ecdb5cc5&instituto=objetivo&referencia=201116_DeboraCruz_Matematica_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3974c8a9-b748-4159-9e4e-7449c7acf9d2&instituto=objetivo&referencia=201208_FabianaLago_Ciencias_II_2Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 19/02 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MATEMÁTICA: Hora de resolver problemas – págs. 10 e 11 Abrir vídeo EAD  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal! Hoje, através do computador, vamos treinar a digitação no teclado de vogais e 

consoantes. Depois, vamos treinar também diversos cálculos numa super corrida, clicando no resultado corre-

to das continhas, para que o seu carro seja vencedor! Vamos nessa!!! 

 

 Consoantes e vogais no teclado 

 Rally da adição e subtração 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h) 

MATEMÁTICA: Hora de resolver problemas – págs. 12,13 e 14 Abrir vídeo EAD 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Folha de atividade no caderno azul – Letra cursiva. 

   

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Diálogo com o texto “Seres vivos e elementos não vivos” – pág. 88 e 89 Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: Matemática – Lição de casa 2 – pág. 65. 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=eace18f4-5720-4ac7-a0da-a3d1e096c9de&instituto=objetivo&referencia=201116_DeboraCruz_Matematica_III_2Ano_AD
https://www.cokitos.pt/consoantes-e-vogais-em-teclado/play/
https://www.cokitos.pt/rally-de-adicao-ate-20/play/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=eace18f4-5720-4ac7-a0da-a3d1e096c9de&instituto=objetivo&referencia=201116_DeboraCruz_Matematica_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3974c8a9-b748-4159-9e4e-7449c7acf9d2&instituto=objetivo&referencia=201208_FabianaLago_Ciencias_II_2Ano_AD

