
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 21 de Maio de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 2º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 24 a 28/05 

 
 

 #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 - 24/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: É hora de história – Suas experiências – Pág. 39. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: É hora de história – Suas experiências – Pág. 40. Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

CIÊNCIAS: Exploração e descoberta – Pág. 108. Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INGLÊS:  Apostila - Lesson 3 (It's good... To eat well! - pág: 18,19,21)  

LIÇÃO DE CASA INGLÊS: pág: 20 (Look and Draw – Olhe e desenhe. Agregue novos elementos ao quadro 

reproduzido em tamanho maior). 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: MATERIAIS FANTÁSTICOS – BAMBOLÊ 

O bambolê foi criado no Egito há três mil anos e era feito com fios secos de parreira. As 

crianças egípcias imitavam com os bambolês as artistas que dançavam com aros em torno 

do corpo. O bambolê como conhecemos atualmente, de plástico colorido, surgiu nos Esta-

dos Unidos em 1958. Além de muito divertido, auxilia no desenvolvimento da coordenação, equilíbrio e con-

centração, além de fortalecer os músculos da região central do corpo!  

Não perca nossa ADD e vamos juntos explorar os muitos movimentos possíveis com o bambolê.  

 
LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA – Pág. 71. 

 

 

24/05 - AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS – 18H30 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1572a75f-6e96-499c-82ae-6a10c5cfa1d5&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_VII_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1572a75f-6e96-499c-82ae-6a10c5cfa1d5&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_VII_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=054c75e8-f2b7-44c0-858f-2e056e09e19c&instituto=objetivo&referencia=200403_MichaellaTeruel_Ciencias_VIII_2Ano_AD


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 25/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

GEOGRAFIA: Ampliação dos saberes – Tipos de Bairros – págs.158 a início da 160. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PROJETO: História Coletiva para o livro virtual sobre a água. Projeto “Imagine o mundo feito de água! ”. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Hora de resolver problemas - Desafio final – pág. 32. Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA:   MATERIAIS FANTÁSTICOS - RAQUETE 

Os esportes com raquete desenvolvem a coordenação óculo-manual, a 

agilidade de membros inferiores, ativam praticamente todos os músculos e 

melhoram a condição cardiorrespiratória. Portanto, é um exercício repleto de 

benefícios e que pode ser explorado até mesmo sozinho, quando brincamos de rebater contra uma parede. 

Não tem uma raquete. Isso não é problema! 

Utilize as mãos direita e esquerda para rebater uma bolinha e desenvolva também a lateralidade e a 

ambidestria através de um jogo que chamamos de TAPOBOL. 

Não deixe de explorar mais este material fantástico e divirta-se conosco através dos esportes de raquete!!! 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Hora de resolver problemas - Desafio final – pág. 33. Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS – Pág. 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fd766b51-6979-4a62-8d45-88ece6aab99e&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Geografia_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c1dbd736-70bf-4f9e-9591-0d2dcc5b7290&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c1dbd736-70bf-4f9e-9591-0d2dcc5b7290&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_III_2Ano_AD


 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA - 26/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Apresentação Show de Talentos do 2º ano. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Apostila - Lesson 3 (It's good... To eat well! - pág: 22,23) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

CIÊNCIAS: Exploração e descoberta – Animais de hábitos noturnos. Págs. 109 e 110. Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

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

ARTE: Assistir os vídeos sobre Joan Miró:  https://youtu.be/yDWPOkrJ0B8 

https://youtu.be/nyPl7ftKjX4 

Fazer desenhos inspirados nos quadros do artista. Criar uma colagem com características parecidas com os 

desenhos do artista. Pode usar pedaços de papéis coloridos com formas diferentes.  

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA – Pág. 72 

 

 

 
26/05 - AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 18H30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=054c75e8-f2b7-44c0-858f-2e056e09e19c&instituto=objetivo&referencia=200403_MichaellaTeruel_Ciencias_VIII_2Ano_AD
https://youtu.be/yDWPOkrJ0B8
https://youtu.be/nyPl7ftKjX4


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA - 27/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Uma aventura sobre rodas - Pág. 34. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Página 27 a 29. 

Unidade 2 – Propriedades do som: duração – sons curtos e longos. 

O Código Morse. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Uma aventura sobre rodas - Págs. 35. Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

HISTÓRIA: Hora do texto – Cada bairro uma história – Págs. 125 e 126. Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: Hora do texto – Cada bairro uma história – Págs. 127 e 128. Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA - PÁG. 73. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6b3622b5-c3ea-4552-b164-334b03b92aab&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_IV_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6b3622b5-c3ea-4552-b164-334b03b92aab&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_IV_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b36aca60-e7fb-469c-b17f-9a92352fb319&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Historia_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b36aca60-e7fb-469c-b17f-9a92352fb319&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Historia_III_2Ano_AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA - 28/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Exploração e descoberta – Hora da história - Págs. 41 e 42. Abrir vídeo EAD 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, estudaremos sobre o nosso projeto pedagógico “Ima-

gine o mundo feito de água”! Para isso, conheceremos um trabalho desenvolvido pelo 4º ano sobre o Oceano 

e seus mistérios, para nos prepararmos para a produção do nosso livro digital! Também teremos um desafio 

novíssimo sobre o tema da água e realizaremos no Google pesquisas sobre nosso projeto! 

 

 PODCAST “OCEANO E SEUS MISTÉRIOS” (atividade desenvolvida 

com as turmas de 4º ano de 2020 – observação de leitura dramática 

e expressiva - estudos para a produção do nosso livro digital) 

 AVENTURAS NAS ÁGUAS 

 PESQUISA – GOOGLE: Na aula de hoje, realizaremos individualmente no Google algumas pes-

quisas sobre o tema do nosso projeto pedagógico “Imagine o mundo feito de água”, para am-

pliação do nosso repertório! 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário):  

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

 COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

PORTUGUÊS: Análise e reflexão sobre a língua – Palavras com T e D. Pág. 43 e 44. Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h – 16:30h) 

MATEMÁTICA: Conversa e explicação do jogo: Feira do troca-tudo”. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Lista de animais com hábitos diurnos e noturnos. (Caderno vermelho de Ciências). 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA – HORA DO JOGO – PÁGS. 36 A 39. (Valendo nota de TG).  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7fbcece5-ebfa-4db9-9137-bfe351d931ea&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_VIII_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=Xeqji8XVkI8
http://www2.feis.unesp.br/aventuranasaguas/#/game-intro
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cb2b24ca-a516-402f-9fc2-365f861c97f9&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_IX_2Ano_AD

