
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 30 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 2º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 03 a 07/05 

 
 

  #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 - 03/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Produção de texto – págs. 11 e 12. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: Palavras de uma e duas letras – págs. 13 e 14. Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

CIÊNCIAS: Registro individual – pág. 96.  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: 2,3,5) – Exercise 2 - Read and Draw (leia e 

desenhe) 

LIÇÃO DE CASA INGLÊS: pág: 4 (Exercise 1 - Look and draw – olhe e desenhe) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Conhecendo o Mundo das Ginásticas 

Ginástica: Tem origem do termo grego gymnastike. Trata da arte de desenvolver e 

fortificar o corpo por meio de exercícios apropriados. 

Em nossas aulas, vamos juntos descobrir e aprender muito sobre a Ginástica Geral.  

ATENÇÃO: Peça a um adulto para te auxiliar a preparar um espaço adequado para essa prática e tomando 

todos os cuidados com sua segurança. Esse processo será amplamente recomendado pelo professor em 

todas as aulas. 

Hoje vamos desenvolver a percepção corporal e flexibilidade através das posturas sugeridas no video a 

seguir. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=gfRgQGqXBQc&list=PL7kyoQwIrZ9AuRDTx0v2a1ctm59GOBoVC&index=

25&t=33s 

LIÇÃO DE CASA: Português pág. 84. 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5d306491-cd16-4fa6-94cb-17d08e578aee&instituto=objetivo&referencia=200320_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5ef2bfc0-6420-4532-9431-5feb544b002e&instituto=objetivo&referencia=200320_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_IV_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4b8d37fe-c391-4b2a-8e2b-cde8c1b9cfb1&instituto=objetivo&referencia=200403_MichaellaTeruel_Ciencias_IV_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=gfRgQGqXBQc&list=PL7kyoQwIrZ9AuRDTx0v2a1ctm59GOBoVC&index=25&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=gfRgQGqXBQc&list=PL7kyoQwIrZ9AuRDTx0v2a1ctm59GOBoVC&index=25&t=33s


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 04/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

HISTÓRIA: Diálogo com o texto – págs. 114 a 116  Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

BIBLIOTECA: Leitura de um livro de história. Escrever no caderno amarelo o nome do livro escolhido e os 

nomes dos personagens que apareceram na história. Não esqueça de fazer um desenho bem bonito para 

ilustração da atividade. Quero capricho, hein!!! 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Situação-problema- Onde estão os leões? Pág. 11.  Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: GINÁSTICA: Escreva seu nome com o Alfa-

beto Motor. 

Seguindo a figura ao lado, escreva seu nome e das pessoas de 

sua família utilizando toda sua flexibilidade. 

Se quiser, convide pessoas para brincar com você! 

Na semana que vem teremos muito mais para aprender e brincar. 

Até lá! 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Situação-problema- Onde estão os leões? Pág. 12 Abrir vídeo EAD  

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁG. 85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a605f4a0-145d-4bf6-adca-e5a2fe728e64&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Historia_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6c5986d5-26a7-4ba9-abb3-aa390ad28937&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Matematica_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=27e9195c-959a-4140-90ae-44d69c1278e9&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Matematica_III_2Ano_AD


 

 

 

 

 

 

  

QUARTA-FEIRA - 05/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Palavras de uma e duas letras – págs. 15 e 16. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Apostila: Lesson 1 (It’s good... to be at home – pág: 6)  

Exercise 3 - Look, cut and glue (olhe, recorte e cole) – OBS: Recortar as palavras kitchen, bedroom, living 

room, garden e bathroom no anexo da página 55 para a realização do exercício  3 da página 6. 

Exercise  4 – Listen and color (ouça e pinte). 

 

 3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

GEOGRAFIA: Diálogo com o texto – págs. 154 a 155 Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

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

ARTE: Vamos conhecer o artista Gustavo Rosa e seus quadros coloridos.  

Assista aos vídeos: https://youtu.be/d4gAzrOA4JQ   https://youtu.be/V5xreWjGtkk 

Em seguida, faça um desenho com colagem de um retângulo para criar o gato, quadro do artista. 

Assista ao vídeo: https://youtu.be/th2YV6xIvpo 

LIÇÃO DE CASA: CIÊNCIAS PÁGS. 97 e 98. (Valendo nota de TG) Abrir vídeo EAD 

Obs.: Disponibilizamos no APP do colégio um cartão para que vocês possam fazer com muito carinho 

e presentear a mamãe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=167ba9ae-1012-4edf-8337-1a1ee8c4d45a&amp;instituto=objetivo&amp;referencia=200521_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_VI_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f0f0909a-fe98-4481-8889-05b64c52f34e&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Geografia_I_2Ano_AD
https://youtu.be/d4gAzrOA4JQ
https://youtu.be/V5xreWjGtkk
https://youtu.be/th2YV6xIvpo
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4b8d37fe-c391-4b2a-8e2b-cde8c1b9cfb1&amp;instituto=objetivo&amp;referencia=200403_MichaellaTeruel_Ciencias_IV_2Ano_AD


 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA  - 06/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Ampliação dos saberes – págs. 12 e 13. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Página 20 a 22. 

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

              Intensidade – Sinais de dinâmica  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Situação-problema – págs. 14 e 15. Abrir vídeo 

 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Hora do texto – págs. 17 e 18. Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Ampliação dos saberes – págs. 99 a 101. Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA – JOGO PÁGS. 17 E 18. Abrir vídeo EAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=27e9195c-959a-4140-90ae-44d69c1278e9&amp;instituto=objetivo&amp;referencia=200321_LigiaFreitas_Matematica_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=27e9195c-959a-4140-90ae-44d69c1278e9&amp;instituto=objetivo&amp;referencia=200321_LigiaFreitas_Matematica_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7a079316-0ad3-478f-bcf4-73ebef559c40&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=762cf063-145a-41c1-90df-7b4a4fa17d36&amp;instituto=objetivo&amp;referencia=200403_MichaellaTeruel_Ciencias_V_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


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA - 07/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Segmentação entre as palavras – págs. 19 e início da pág. 20. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

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

onde precisaremos usar todos os nossos conhecimentos para vencermos desafios ainda mais difíceis! Tam-

bém teremos uma atividade de Ciências com o uso da Informática: vocês conhecem bem os tipos de alimen-

tação dos animais? Então, vamos nessa!!!  

 

 HORA DO CÓDIGO – PROGRAMANDO COM ANGRY BIRDS 

 CLASSIFICAÇÃO DOS ANIMAIS 

__________________________________________________ 

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 INFORMÁTI-

CA (computador, notebook, celular, tablet) 

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

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

CIÊNCIAS: Diálogo com o texto – pág102 Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h – 16:30h) 

MATEMÁTICA: Situação-problema – págs. 19 e 20. Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: Hora do texto: E por falar em vizinhança... págs. 117 a 119. Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA PÁG. 67. 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9fa2b057-53c2-42c0-bdc8-1cd842767d7d&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
https://studio.code.org/s/pre-express-2019/lessons/3/levels/2
https://wordwall.net/pt/resource/7514509/animais-carn%C3%ADvoros-herb%C3%ADvoros-e-on%C3%ADvoros
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=762cf063-145a-41c1-90df-7b4a4fa17d36&amp;instituto=objetivo&amp;referencia=200403_MichaellaTeruel_Ciencias_V_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://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b7dc3889-7171-443b-b8ba-450394155cf1&amp;instituto=objetivo&amp;referencia=200321_LigiaFreitas_Historia_II_2Ano_AD

