
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 13 de agosto de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 2º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 16 a 20/08 

 

 
            
 

 

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 to-

dos. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1  

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, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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


 

 

 
 
 

 

SEGUNDA-FEIRA – 16/08 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

PORTUGUÊS: Tipos de balões e onomatopeias. Págs.  23 a 25. Abrir vídeo EAD 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h) 

ARTE: Apostila pág. 31 e 33 / Tema Circo  

Assistir os vídeos:  

https://youtu.be/M4dXKCFHnaE 

https://youtu.be/x-1-gLv3aWs 

Em seguida, fazer uma colagem criativa usando vários materiais disponíveis pela professora  

Palhaço criativo  

 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

CIÊNCIAS: Os cinco sentidos – págs. 107 e 108. Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INGLÊS: Apostila - Lesson 2 (Happines is...to have friends! - pág: 10,11 – School Objects) 

Lição de casa Inglês: pág: 9 (exercise 9 – Recorte (pág 41) e cole de acordo com as cores) 

LIÇÃO DE CASA: Geografia – pág. 192. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=36e88f51-c01b-448e-94ae-ab6a855730af&instituto=objetivo&referencia=200513_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_III_2Ano_AD
https://youtu.be/M4dXKCFHnaE
https://youtu.be/x-1-gLv3aWs
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=92c5d401-f2fb-4671-9bae-5c3565242f46&instituto=objetivo&referencia=200706_IldaBarbosa_Ciencias_III_2Ano_AD


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 17/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

 MATEMÁTICA: Realizar o “Jogo do vinte e um”... 

 

2ª aula: (13:45h – 14:30h)  

PROJETO: História “Chapeuzinho Vermelho”. Registro no caderno amarelo. 

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, nossas atividades serão especiais para 

comemorarmos o Dia do Folclore (dia 22/8) !!! �� 

 

 VÍDEO: O QUE É FOLCLORE 

 JOGO DO FOLCLORE (fazer coletivamente) 

 CANAL “TURMA DO FOLCLORE” (utilizar fone de ouvido para es-

cutar as histórias que quiser conhecer) 

 FORCA DO FOLCLORE BRASILEIRO 

 CAÇA-PALAVRAS DO FOLCLORE 

 ANAGRAMA DO FOLCLORE BRASILEIRO 

 DIAGRAMA – FOLCLORE BRASILEIRO (ligue o nome ao personagem) 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO DO ZOOM NAS AU-

LAS DE INFORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: Meios de transporte que a cidade precisa para se locomover. (Caderno Azul). 

LIÇÃO DE CASA: Português – págs. 31 e 93. 

 
AV1 DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA ÀS 18:30H 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NXd0qDNCdOk
https://www.youtube.com/watch?v=NXd0qDNCdOk
https://wordwall.net/pt/resource/6306097/jogo-do-folclore
https://www.youtube.com/channel/UCD-Rh7fnSL2aeF9xviJ4LGw
https://wordwall.net/pt/resource/3810610/forca-do-folclore-brasileiro
https://wordwall.net/pt/resource/19678986/personagens-do-folclore
https://wordwall.net/pt/resource/3820125/lendas-do-folclore-brasileiro
https://wordwall.net/pt/resource/19195750/lendas-do-folclore-brasileiro
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k


 

 

 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 18/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Sons nasais: M, N e til. Págs. 28 a 30. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h – 14:30h) 

PORTUGUÊS: Letras C, G e Q – págs. 32 e 33. Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

INGLÊS: Apostila - Lesson 2 (Happines is...to have friends! - pág: 12 (Olhe, encontre e escreva os 

nomes dos materiais) e 13 (Leia e numere as colunas de acordo com as imagens). 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

HISTÓRIA: O passado nos conta sobre quem somos, ele é muito valioso. Ouça a descrição da cida-

de feita pela professora e depois registre através de um desenho. (Caderno de desenho). 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA:  ALVOS COM AS MÃOS 

Dando continuidade às atividades da última semana, onde realizamos exercícios 

coordenativos com bola nas mãos, dessa vez iremos desenvolver nossa precisão através do acerto 

a diferentes alvos, ainda utilizando a modalidade basquete! 

Continue deixando separado seu material e um espaço apropriado para a realização de nossas ati-

vidades. Nos vemos lá! 

LIÇÃO DE CASA: Matemática – págs. 73 e 74. 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cb78271e-2e25-4e1d-b6fe-24020680cc69&instituto=objetivo&referencia=200513_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_IV_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=403fad7a-0728-4ad0-bf15-69e0ecc6c4a6&instituto=objetivo&referencia=200521_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD


 

 

 

 

 

 

 
 

QUINTA-FEIRA – 19/08 

1ª aula: (13:00h – 14:30h) 

MATEMÁTICA: Folhinha impressa. Escrita dos numerais. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Folhinha impressa. Cruzadinha. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Página 11 

              Módulo 3 – Folclore, música e brincadeiras 

              Folclore – Criando canções 

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

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Letras C, G e Q – págs. 34 a 36. Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Os cinco sentidos – Parte 2. Pág. 109. Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: Ciências – págs. 167 a 169. 

 
 

AV1 DE INGLÊS ÀS 18:30H 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c7ea9398-f367-461e-abad-cf20436ea2cb&instituto=objetivo&referencia=210723_RenatoCardoso_Musica_III_2Ano_AD_ZOOM%20%20
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1998d35f-70b3-400e-8bfc-66488a841bfd&instituto=objetivo&referencia=200521_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=92c5d401-f2fb-4671-9bae-5c3565242f46&instituto=objetivo&referencia=200706_IldaBarbosa_Ciencias_III_2Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 20/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Hora do texto – págs. 37 a 41. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA:  ALVO COM OS PÉS 

Hoje iremos marcar muitos gols, através das atividades planejadas para desenvol-

ver sua precisão com os pés! 

Não deixe de participar e siga todas as nossas sugestões de atividades da aula ao vivo. Você vai 

adorar! Depois de realizar a aula, não deixe de preencher o seu REGISTRO MENSAL DE EDUCA-

ÇÃO FÍSICA. Até lá! 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

CIÊNCIAS: Revisão no caderno vermelho. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h – 17:15h) 

MATEMÁTICA: Folhinha impressa. (Numerais por extenso e Operações de adição). 

LIÇÃO DE CASA: Português – pág. 94. 

 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1998d35f-70b3-400e-8bfc-66488a841bfd&instituto=objetivo&referencia=200521_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD

