
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 11 de Junho de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 2º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 14 a 18/06 

  #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 – 14/06 
1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

PORTUGUÊS: Hora do texto – O Patinho Realmente Feio - págs. 61 a 63. Abrir vídeo EAD 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h) 

ARTE: Confecção saquinho sensorial com gel de cabelo e glitter.  

Projeto pedagógico 2°bimestre https://youtu.be/SkihS_84Kc0 

Atividade adaptada para os alunos que não estão em aula presencial: Assistir os vídeos sobre o grande artis-
ta brasileiro Militão dos Santos. Conhecer suas obras e sua história: 

 https://youtu.be/mPyyvub-GfU 

 https://youtu.be/Tct5HO9nIGc 
Em seguida fazer um desenho e colagem seguindo as orientações do vídeo: 

 https://youtu.be/efRJ8xrtT8A 
Capriche no colorido e nos detalhes !!! 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

CIÊNCIAS: Sua produção – Teatro de sombras - Pág. 115.   

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INGLÊS: Apostila - Lesson 5 (It's good... To have a pet! - pág:37 e 38) 

LIÇÃO DE CASA INGLÊS: pág: 39 (Read, Match and Color – Leia, ligue e pinte de acordo com a ordem dos 

números que estão no quadro). 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS - PÁG. 94. 

 

AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA – 18H30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5f73e42c-b62f-40f7-a057-5d3fcc3073fe&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_XIV_2Ano_AD
https://youtu.be/SkihS_84Kc0
https://youtu.be/mPyyvub-GfU
https://youtu.be/Tct5HO9nIGc
https://youtu.be/efRJ8xrtT8A


 

 

 
 
 

 

TERÇA-FEIRA – 15/06 
1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

GEOGRAFIA: Jogo: profissionais da escola – Pág. 170. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Hora do jogo – Tabuleiro da centena – Págs. 53 e 54  Abrir 

vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

PROJETO: Folhinha de atividade: Água na Natureza. (Caça- palavras).  

 

 

 

 INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, faremos a gravação do nosso livro digital, que envolve o nosso proje-

to pedagógico “Imagine o mundo feito de água”! Também teremos desafios sobre a letras maiúsculas e mi-

núsculas!  NÃO FALTEM HOJE!!! 

 

 Durante a aula vamos iniciar a gravação do nosso livro digital com a 

história coletiva que montamos em aula, sobre o tema do nosso Proje-

to Pedagógico, tanto no ensino presencial quanto no ensino remoto. 

Não faltem e tragam para a aula de hoje a sua parte do texto da nossa 

história coletiva, pois não será necessário decorá-lo, mas ter treinado 

a leitura expressiva (com emoção)! Durante a gravação do áudio, o 

aluno poderá ler a sua frase, tanto no ensino remoto quanto no ensino 

presencial. 

 CÁLCULO MENTAL – ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO 

 CÁLCULO MENTAL ATÉ 30 

 

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 

 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Hora do jogo – Tabuleiro da centena – Págs. 55 e 56. Abrir vídeo EAD 

DE CASA: GEOGRAFIA – PÁG. 169. 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8bc0b099-079e-4f73-908b-cb635bee8352&instituto=objetivo&referencia=200331_LigiaFreitas_Geografia_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1fcf2153-5443-48a0-9110-ba9f8e107c28&instituto=objetivo&referencia=200403_DeboraCruz_Matematica_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1fcf2153-5443-48a0-9110-ba9f8e107c28&instituto=objetivo&referencia=200403_DeboraCruz_Matematica_I_2Ano_AD
https://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/matematica/calculo-mental-adicao-e-subtracao/
https://wordwall.net/pt/resource/10798014/3%C2%BA-jogo-de-c%C3%A1lculo-mental-at%C3%A9-30
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1fcf2153-5443-48a0-9110-ba9f8e107c28&instituto=objetivo&referencia=200403_DeboraCruz_Matematica_I_2Ano_AD


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 16/06 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

PORTUGUÊS: Hora do texto – O Patinho Realmente Feio - pág. 64  Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: Ampliação dos saberes - Palavras com F e V – págs. 65 a 68. Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

INGLÊS: Apostila - Lesson 5 (It's good... To have a pet! - pág:  40) + revisão da prova 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

HISTÓRIA: Identidade do Bairro da Escola – pág. 129. Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

ED. FÍSICA: SLACKLINE I 

O Slackline é uma atividade física executada em uma fita estreita e flexível, presa em dois 

pontos fixos, onde podem ser realizados diversos movimentos. É um esporte considerado 

completo pois alia a resistência física, a consciência corporal e a concentração. O equilíbrio é 

a principal capacidade fisica trabalhada nessa prática.  

Vamos juntos conhecer e experimentar esse esporte tão desafiador?  

Conheça mais sobre o Slackline no vídeo a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=Pe01oIZ5sIc  

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS - PÁG. 95. 

 

AVALIAÇÃO DE INGLÊS – 18H30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5f73e42c-b62f-40f7-a057-5d3fcc3073fe&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_XIV_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5be0e64f-f08c-44fc-baaf-50544beecea6&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_XV_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6da16ac1-34a7-4dfa-9613-4e900603b3a8&instituto=objetivo&referencia=200331_LigiaFreitas_Historia_I_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=Pe01oIZ5sIc


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 17/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Exploração e descoberta – Hora do texto – Págs. 69 a 71. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: Diálogo com o texto – págs. 72 e 73 Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 30 e 31 

              Unidade 2 – Exercícios de fixação 

              EAD Colégio Objetivo: Acessar o link:  Exercícios (com o Prof. Renato) 

              Música: Chuva (Livro Linha, agulha, costura: canção, brincadeira, leitura) 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: Ampliação dos saberes – Momento da História - Págs. 57 a 59. Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Desafio final – pág. 114. 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA: 78 e 79. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4e824a5a-da30-4e46-be11-536c753072df&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_XVI_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4e824a5a-da30-4e46-be11-536c753072df&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_XVI_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=43921c6c-b38b-4474-812a-5c33dd67d98a&instituto=objetivo&referencia=210330_RenatoCardoso_Musica_III_2Ano_AD_ZOOM%20%20%20%20
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=368cf9f0-a606-480a-b446-e68b705d2014&instituto=objetivo&referencia=200403_DeboraCruz_Matematica_III_2Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 18/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Hora de resolver problemas – Págs. 60 e 61. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

ED. FÍSICA: SLACKLINE II 

Retomaremos nossa aula de SLACKLINE com um pouco mais de prática e novos 

desafios!   

Venha conosco desafiar-se e desenvolver muitas capacidades físicas através 

deste esporte incrível.   

Será que você conseguirá avançar alguns passos sobre a fita? Que outros materiais em sua casa você 

consegue se equilibrar? 

A seguir você acompanha alumas dicas de como montar um circuito em sua casa. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=1gIQVQDcnxA 

NÃO SE ESQUEÇA DE TODOS OS CUIDADOS DE SEGURANÇA E SOLICITE O AUXILIO DE UM ADULTO 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: Leitura e escrita de números – Estimativa – págs. 62 a 65. Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h – 16:30h) 

PORTUGUÊS: Separação silábica – págs. 74 a 76. Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PORTUGUÊS: Folhinhas de atividade. Palavras com V e F (Caderno azul).  

LIÇÃO DE CASA: CIÊNCIAS – 124 a 126. 

 

AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS – 18H30 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=368cf9f0-a606-480a-b446-e68b705d2014&instituto=objetivo&referencia=200403_DeboraCruz_Matematica_III_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=1gIQVQDcnxA
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=368cf9f0-a606-480a-b446-e68b705d2014&instituto=objetivo&referencia=200403_DeboraCruz_Matematica_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=06efaea2-4340-43f7-a348-6ffd5a1636e6&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_XVII_2Ano_AD

