
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 17 de setembro de 2021. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 2º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 20 a 24/09 

 
         

 

 

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 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. 

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma re-

ferente ao aluno, familiares e pessoas de convívio diário, 

mesmo se sua opção foi por aulas remotas. 

 

    Atenciosamente,  

 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2
http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 20/09 

 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MATEMÁTICA: Desafio final – págs. 69 e 70. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h) 

ARTE: Apostila pág. 39 -  Unidade 3  

Arte e Natureza  

Módulo 4 

Textura tátil e textura gráfica  

Fazer proposta da pág. 41 

Completar o desenho com textura gráfica  

Assistir o vídeo sobre textura gráfica visual: 

https://youtu.be/cqhCly4o4xM 

https://youtu.be/zBfmHzgfx2k 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PORTUGUÊS: Ficha do mito. Pág. 43.  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INGLÊS:  Apostila - Lesson 4 - Happines is...to be sorry! - pág: 31 e 32 

Lição de casa: pág:33 (Identifique os animais na cena e pinte cada animal completando as frases 

com as cores escolhidas) 

- Orientação Origami Bear (folhinha no APP) 

 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA – PÁGS. 81 e 82. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/cqhCly4o4xM
https://youtu.be/zBfmHzgfx2k


 

 

 
 
 

TERÇA-FEIRA – 21/09 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Hora do Texto - págs. 54 a 57. 

 

2ª aula: (13:45h – 14:30h)  

GEOGRAFIA: Tem Geografia na notícia - págs. 190 e 191. 

  

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

HISTÓRIA: Dia da árvore – pág. 145  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, teremos atividades especiais sobre o nosso projeto pedagógico 

“O bonito desta vida é ter história para contar – Chapeuzinhos coloridos”, além de jogos para come-

morarmos a chegada da primavera nesta semana! 😉😊 

 

 HISTÓRIAS – CHAPEUZINHOS COLORIDOS (SEPARADO POR 

CORES – ESCOLHA UMA COR HOJE) – cada semana alunos esco-

lhem uma cor para ouvir a história 

 Durante a aula, teremos o desafio dos QR Codes com as histórias 

do nosso PP 

 JOGOS DA PRIMAVERA 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h)  

PROJETO: História “Chapeuzinhos Coloridos” – Preparo da receita de suspiro no Espaço Culinário. 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA – PÁG. 83. 

 

  AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS ÀS 18:30H 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=chapeuzinhos+coloridos
https://www.youtube.com/results?search_query=chapeuzinhos+coloridos
https://wordwall.net/pt/resource/4483037/jogo-da-mem%C3%B3ria-primavera


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 22/09 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Folhinha impressa – Continhas de adição. 

2ª aula: (13:45h – 14:30h) 

PORTUGUÊS: Folhinha impressa. Sinônimos e Antônimos. 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

INGLÊS:  Apostila – Review: pág. 34 e projeto (Little red riding hood – characters) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Folhinha impressa. Descubra no caça-palavras os antônimos das palavras. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA:  GRANDES JOGOS III 

Encerraremos as atividades de grandes jogos iniciadas na se-

mana passada alinhando as ações dos alunos que estão online 

com os colegas do presencial, ao realizar uma das atividades cri-

adas pelos amigos online em nossa aula presencial. 

Vai ser muito legal pôr em prática uma atividade desenvolvida pelos próprios alunos e analisar a ori-

ginalidade e qualidade desse jogo. 

Vamos todos participar! 

 

 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS – PÁG. 103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

QUINTA-FEIRA – 23/09 

 

1ª aula: (13:00h – 14:30h) 

MATEMÁTICA: Jogo “Cine Objetivo” - Diferentes agrupamentos. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Folhinha impressa – Anote quantas dezenas é possível formar nos grupos... 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 14 e 15 

                Módulo 3 – Folclore, música e brincadeiras 

                Folclore – Brincadeiras ao Redor do Mundo (Ampliação dos Saberes) 

                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: Folhinha impressa – Trabalhando com os sinais de pontuação – Pontue corretamente 

as frases. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PORTUGUÊS: Folhinha impressa – O que é, o que é? 

 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA – PÁGS. 84 e 85. 

 

 

 

  AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS ÀS 18:30H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a5beec66-1768-4495-9f84-0ea14adad29f&instituto=objetivo&referencia=210723_RenatoCardoso_Musica_VIII_2Ano_AD_ZOOM%20%20%20


 

 

 
 
 

SEXTA-FEIRA – 24/09 

 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Produção de texto – pág. 57. 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: PROJETO PEDAGÓGICO 

 

Dentro das ações do Projeto Pedagógico desse 3º Bimestre iremos trabalhar sobre a 

temática “Pela estrada a fora: criando e recriando brincadeiras”. 

Sem dúvida será algo muito produtivo e que irá alinhar diversão e conhecimento. 

Não deixe de participar! 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

PROJETO: “Chapeuzinhos Coloridos” – Escreva o nome do personagem que mais gostou e depois 

faça uma linda ilustração sobre ele.  

 

 INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 
4ª aula: (15:45h – 16:30h) 

 

CIÊNCIAS: Corpo são, mente sã. Págs. 150 a 157. 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Hábitos saudáveis. Pág. 158. (Colar o quebra cabeça no caderno de Ciências). 

 

LIÇÃO DE CASA:  PORTUGUÊS - PÁG. 104. 

 


