
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 16 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 2º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 19 a 23/04 

 
 

  #fiqueemcasa 
 

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

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

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso 

de todos. 

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 acompa-

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

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente na escola!  

 

 

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

soas de convívio diário, mesmo no tempo de afastamento presencial.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA  19/04 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

HISTÓRIA: Ler e ouvir a música do povo Krenak – Po Hamék (bate palma, bate o pé), dançar a música e 

realizar um desenho no caderno de desenho sobre o Dia do Índio!  

https://www.cantosdafloresta.com.br/audios/po-hamek/  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: Produção de texto. Escolha uma brincadeira de sua preferência e escreva as regras para a 

realização dessa brincadeira. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

CIÊNCIAS: Forca com palavras relacionadas ao conteúdo no caderno vermelho de Ciências: partes das plan-

tas, alimentação dos animais, habitats etc. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INGLÊS: Apostila – Lesson 5 (Friendship is... To help - pág. 41) 

LIÇÃO DE CASA: pág:42 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA:  

Olá! Nossa viagem ao mundo das brincadeiras não pára! 

Para a aula de hoje iremos continuar nosso jogo de STOP e também construir um brin-

quedo: a peteca!  

Portanto pedimos que traga para a aula uma sacolinha de supermercado, duas folhas de 

caderno (podem ser usadas) e uma tesoura sem ponta. https://www.youtube.com/watch?v=9yZfgBAxF5c 

Te vejo lá! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cantosdafloresta.com.br/audios/po-hamek/
https://www.youtube.com/watch?v=9yZfgBAxF5c


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 20/04 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Ditado de frases no caderno azul. 

1- Eu estudo no colégio Objetivo. 

2- Minha escola é muito legal. 

3-  Eu adoro meus amigos. 

4- Tomara que essa pandemia acabe logo e possamos todos voltar para escola. 

5- Devemos preservar e cuidar do meio ambiente. 

6- Eu amo a minha família. 

7- Adoro brincar de bola, queimada, corda e amarelinha. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PROJETO PEDAGÓGICO BRINCANDO COM SÍLABAS! Stop de sílabas. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Jogo da soma Abrir jogo 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Hoje iremos explorar nossa imaginação e criatividade através das 

brincadeiras de FAZ DE CONTA!  

Primeiro vamos mergulhar em algumas estórias contadas pelo professor onde devere-

mos nos comportar conforme os personagens e acontecimentos e depois brincar de 

“Quem sou eu”, brincadeiras que tem como objetivo desenvolver nossa expressão corporal. 

Vai ser demais! 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

 MATEMÁTICA: Batalha de cartas  

Material: um baralho ou as cartinhas do jogo “Números e Casas” da pág. 7. 

Regras do jogo: Duas crianças devem tirar as duas primeiras cartas do baralho e mostrar. A criança que for-

mar o maior número, desafia outra criança para a batalha. Assim, até que todos tenham jogado e o último 

seja o vencedor.  

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA: 18:30H 

 

 

 

 

 

https://br.ixl.com/math/2-ano/selecione-a-declaracao-de-adicao-que-combine-com-a-imagem


 

 

 

 

QUARTA-FEIRA - 21/04 
 

FERIADO 
 

QUINTA-FEIRA - 22/04 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Copiar as palavras abaixo em seu caderno azul de português. Reescrever separando as síla-

bas e, em seguida, contar quantas sílabas tem cada palavra. Registre a quantidade.  

APONTADOR – LÁPIS – BORRACHA – CANETINHA – GIZ – MOCHILA – TESOURA – TINTA – LIVRO 

Ex.: APONTADOR: A – PON – TA – DOR (4) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 18 

Timbre – Criando e explorando sons 

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

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

PORTUGUÊS: Brincando com rimas. Assistir ao vídeo de Bia Bedran e perceber como ela brinca com vários 

nomes. Agora é a nossa vez de criar um versinho acrescentando o nosso nome e dos amigos. Topam fazer-

mos juntos?   https://youtu.be/nrVpq5XTN3g 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

CIÊNCIAS: Cine-pipoca. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Cine-pipoca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e528bf51-e01a-4b87-bd54-ac4a5add6942&instituto=objetivo&referencia=210119_RenatoCardoso_II_Musica_2Ano_AD%20%20
https://youtu.be/nrVpq5XTN3g


 

 

 

 
 

SEXTA-FEIRA - 23/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Observe as imagens mostradas pela professora e escreva uma frase para cada imagem (ca-

derno azul de português) 

  

   
 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje realizaremos uma atividade especial de programação de informática, 

onde precisaremos usar todos os nossos conhecimentos para vencermos desafios super legais, além de uma 

atividade envolvendo o nosso Projeto Pedagógico “Brincando com as sílabas”! Preparados?  

 

 CODE STUDIO: SEQUENCIANDO COM SCRAT 

 SEPARE AS SÍLABAS 

 

OBS.: No aplicativo, há uma atividade de Informática para imprimir. Ela deverá 

ser feita pelo aluno e entregue na escola no final do bimestre, no dia 26/4/21, para 

avaliação conforme comunicado enviado. 

 

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  

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS 

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

 Vídeo aula: COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 

 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

PORTUGUÊS: Jogo Vira-sílabas.  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Brincadeira “O mestre mandou”. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: Relembrar os diferentes tipos de representações que estudamos (págs. 163 a 166). Escolha 

seu lugar preferido, a forma como quer representá-lo e registre no caderno de desenho.  

 

 

 

https://studio.code.org/s/pre-express-2019/stage/2/puzzle/1
http://www.escolagames.com.br/jogos/separeSilabas/?deviceType=computer
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y

