
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 07 de Maio de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 2º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 10 a 14/05 

 
 

  #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 

acompanhadas 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 comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, fami-

liares 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 10/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Segmentação entre as palavras – págs. 20 e 21.  Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: Segmentação entre as palavras – págs. 22.  Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

CIÊNCIAS: Diálogo com o texto – págs. 103 e 104.  Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INGLÊS: Apostila - Lesson 1 (It's good... To be at home! - pág: 8 e 9) 

Exercise 6 – Listen and Draw (Ouça e desenhe) / Exercise 7 – Find and Match (Encontre e combine)  

LIÇÃO DE CASA INGLÊS: pág: 7 (Exercise 5 – Look, read and mark – olhe, leia e marque) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Desenvolvendo os elementos ginásticos 

Durante essa semana iremos trabalhar alguns dos movimentos básicos presentes na 

ginástica artística, seguindo os exemplos do Link abaixo.  Para a aula de hoje vamos 

trabalhar com 06 movimentos. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=5_Gl58DOWMY 

LIÇÃO DE CASA: GEOGRAFIA – PÁGS. 156 e 157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9fa2b057-53c2-42c0-bdc8-1cd842767d7d&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9fa2b057-53c2-42c0-bdc8-1cd842767d7d&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b6b20b8f-60fa-4610-ac42-b2c78ad169ad&instituto=objetivo&referencia=200403_MichaellaTeruel_Ciencias_VI_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=5_Gl58DOWMY


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA  11/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

HISTÓRIA: Hora do texto – págs. 120 a 124. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

BIBLIOTECA: Ouvir a história que a professora irá contar. Depois escrever no caderno amarelo a parte que 

você mudaria na história. Faça uma linda ilustração! 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Situação problema – Pág. 21.  Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: GINÁSTICA: Movimentos Ginásticos de A a Z. 

Na semana passada fizemos o alfabeto motor em nossa aula, explorando nossa flexibilidade!  

Hoje, vamos explorar os vários movimentos presentes na Ginástica Artística. São tantos que 

conseguimos fazer um novo alfabeto. E aí, será que você conseguirá fazer? 

Então acompanhe o vídeo abaixo e se quiser, chame alguém para fazer com você! 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=BCa3LiskM_U 

Até a próxima! 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Situação-problema- Págs. 22 e 23. Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: HISTÓRIA – FOLHINHA ÁRVORE GENEALÓGICA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b7dc3889-7171-443b-b8ba-450394155cf1&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Historia_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ca10b0cf-08de-4fb7-b5b5-7ed6a3767188&amp;instituto=objetivo&amp;referencia=200417_LigiaFreitas_Matematica_I_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=BCa3LiskM_U
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ca10b0cf-08de-4fb7-b5b5-7ed6a3767188&amp;instituto=objetivo&amp;referencia=200417_LigiaFreitas_Matematica_I_2Ano_AD


 

 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA 12/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Hora do texto – págs. 22 e 23 Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Apostila - Lesson 2 (It's good... To sleep! - pág: 10,11,12,13) 

Exercise 1- Listen and color (ouça e pinte) / Exercise  2 – Write and Spell your name (Escreva e soletre seu 

nome) / Exercise 3 – Listen and color (Ouça e pinte). 

 

 3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

GEOGRAFIA: Folhinhas de atividades no caderno azul. 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

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

ARTE: Vamos conhecer a história e a música da Bruxinha Zigfrida. https://youtu.be/d9k8H9-owFg 

Em seguida, montaremos o chapéu da bruxa usando um papel cortado em triângulo e o completaremos com 

detalhes.  

E para finalizar, construiremos um fantoche em papel usando criatividade e capricho.  

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁG. 86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ba1ca5e7-c668-494c-b9db-ed47fbfb0f0c&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_III_2Ano_AD
https://youtu.be/d9k8H9-owFg


 

 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA  13/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Suas experiências: Contando os animais de um rebanho.  Pág. 24. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Página 23 

Unidade 2 – Propriedades do som, intensidade, altura e duração 

Intensidade – O cravo e o piano 

 A história de Bartolomeo Cristofori – inventor do piano  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Suas experiências: Contando os animais de um rebanho.  Pág. 25. Abrir vídeo EAD 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Diálogo com o texto – pág. 24. Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Trocando ideias – págs. 105 e 106. Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA PÁG. 68.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6ba098bc-2535-409b-9078-5ac674b52729&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6ba098bc-2535-409b-9078-5ac674b52729&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ba1ca5e7-c668-494c-b9db-ed47fbfb0f0c&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d3170699-5e32-4bd7-9f9c-257383722765&instituto=objetivo&referencia=200403_MichaellaTeruel_Ciencias_VII_2Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA  14/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Diálogo com o texto – pág. 25. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje teremos uma atividade super especial de Língua Portuguesa envolven-

do a Informática e um novo desafio de lógica de programação, que será demais!!! 

 

 SEGMENTAÇÃO DE PALAVRAS 

 PROGRAMAÇÃO: BOTLOGIC - clique neste link ou acesse o QR Code abaixo: 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário):  

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS DE INFORMÁTI-

CA  

 COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 

 

   

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

CIÊNCIAS: Hora de investigar – pág. 107. Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h – 16:30h) 

MATEMÁTICA: Folhinha impressa. Vamos resolver os probleminhas? 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Folhinha impressa. Ditado de números. 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA – JOGO – ARTESANATO DE COLARES - PÁG 26. (Anexos do bloco de 

jogos- págs. 8 a 11). 

AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA – 18H30 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ba1ca5e7-c668-494c-b9db-ed47fbfb0f0c&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_III_2Ano_AD
https://wordwall.net/pt/resource/9623748/segmenta%C3%A7%C3%A3o
https://botlogic.us/play
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d3170699-5e32-4bd7-9f9c-257383722765&instituto=objetivo&referencia=200403_MichaellaTeruel_Ciencias_VII_2Ano_AD

