
 

 

 
 
 

Bragança Paulista, 05 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 2° ano B do Ensino Fundamental 
 

PLANEJAMENTO SEMANAL DE 08/02 A 12/02 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Estamos felizes por iniciar o ano de 2021 podendo retomar nossos estudos, valorizando a de-

dicação e empenho de cada um e, tendo a certeza de que todos serão vitoriosos. 

Iniciamos nossas aulas presenciais com alegria, muita energia, respeitando o distanciamento 

social, a redução e revezamento do número de alunos, assim como os protocolos solicitados pelo 

Plano São Paulo. 

Toda sexta-feira, disponibilizaremos no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, na aba “Ori-

entação Online”, as programações semanais, fundamentais para o acompanhamento e organiza-

ção dos estudos realizados em casa. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas pelo zoom, simultanea-

mente àquelas que acontecem presencialmente na escola e na medida do possível, pois por estar-

mos trabalhando com crianças, podemos enfrentar algum tipo de lentidão ou pequenas dependên-

cias no cotidiano. Para acessá-las, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1. 

                                      Senha: 40346666 para todas as aulas 

E em caso de impossibilidade da participação, toda sexta-feira, continuaremos a disponibili-

zar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação Online”, as programações se-

manais, fundamentais para o acompanhamento e organização dos estudos realizados em casa. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote suas dúvidas e observações, pois essa conduta 

enriquecerá muito a troca de informações e o aprendizado. Os professores poderão tirar dúvidas 

presencial ou remotamente, conforme as necessidades de cada família. 

 

Com certeza, faremos tudo para o bem estar de todos. 
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SEGUNDA-FEIRA – 08/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: História “Rumpelstiltskin” https://www.youtube.com/watch?v=xn8unaDNI_0  

Atividade inicial e Suas experiências - págs. 5 e 6 Abrir vídeo EAD 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Troca de ideias – pág. 7 Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h) 

Folha de atividade: Lista de alimentos. 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

INGLÊS: Valentine's Day (atividade extra no final da apostila – pág. 49). 

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um ano de muito aprendi-

zado e diversão em nossas aulas de Educação Física! 

Durante esse primeiro mês preparamos um roteiro de atividades temático, baseado no 

conto “A lebre e a tartaruga” no qual aprenderemos muito sobre diversos valores e 

também sobre conceitos muito importantes para a Educação Física. 

Ficou curioso? Então não deixe de acessar o link a seguir e fazer o download da ativi-

dade da semana em nosso APP.   

Aproveite muito e boa semana! 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=---54CB6BYs 

Leia com atenção o conto da lebre e da tartaruga e na sequência faça o teste proposto na folha de atividades, 

ainda como “treino” para compreender as ações que devem ser feitas e como o corpo irá reagir a essa prática. 

LIÇÃO DE CASA: Pesquise a história do seu nome e escreva no caderno de Português. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xn8unaDNI_0
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ab6ac8ab-4c6b-4994-8c60-5af689341eac&instituto=objetivo&referencia=201118_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ab6ac8ab-4c6b-4994-8c60-5af689341eac&instituto=objetivo&referencia=201118_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=---54CB6BYs


 

 

 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 09/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

Socialização da história do nome 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

BIBLIOTECA: Não haverá transmissão da aula  

  

Leitura digital:  https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/chapeuzinho-vermelho/ 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

CIÊNCIAS: Atividade inicial e Suas primeiras ideias – págs. 83 e 84 Abrir vídeo EAD  

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Estamos de volta! 

Agora para pôr em prática o teste de Cooper, que conhecemos na aula anterior e realizamos uma vez como 

forma de treinar nosso corpo e perceber as diferenças no nível de esforço e concentração na atividade. 

Portanto siga todas as orientações contidas na folha de atividades e responda na sequência as perguntas que 

estão apresentadas. Bom teste! 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Letras do nome – pág. 8 + Jogo da Forca Abrir vídeo EAD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/chapeuzinho-vermelho/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f1545150-f180-4472-a01b-cd1eec819c88&instituto=objetivo&referencia=201208_FabianaLago_Ciencias_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=16e5d45e-8207-4293-ab4b-9eca39773297&instituto=objetivo&referencia=201118_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA – 10/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

FOLHA DE ATIVIDADE: Matemática 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Apostila Inglês - Lesson 1 (Friendship is... To say hello!) - págs. 2,3,4  

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: Atividade inicial – págs. 5 e 6 Abrir vídeo EAD 

  
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h) 

ARTE: Apostila pág. 07, módulo 1 - Identificando uma obra de arte.  

Depois de ouvir alguns tipos de sons e músicas façam desenhos com linhas para representar esses sons, 

escolha linhas onduladas, retas, quebradas por exemplo.  

Sons calmos linhas retas e onduladas e sons mais agitados linhas quebradas. 

https://youtu.be/p70eNaw5XLY 

https://youtu.be/Lh9QyaJNeR8 

Para completar essa atividade escreva seu nome e faça o contorno com cola líquida em seguida cole barban-

te ou linha grossa pra formar seu nome.  

Deixei um vídeo com orientações sobre essa atividade: https://youtu.be/GYdnmz198W8 

LIÇÃO DE CASA: Matemática – Identidade numérica (Bloco de jogos – Anexo 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8ab825b5-6166-4ec3-92a5-ced08a8eeef3&instituto=objetivo&referencia=201116_DeboraCruz_Matematica_I_2Ano_AD
https://youtu.be/p70eNaw5XLY
https://youtu.be/Lh9QyaJNeR8
https://youtu.be/GYdnmz198W8


 

 

 
 
 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 11/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

Socialização da Identidade Numérica 

História: Suas experiências – págs. 111 e 112 Abrir vídeo EAD 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Os alunos que não participarem das aulas presenciais devem acessar o link: 

https://youtu.be/pQC56ncniec  

A dinâmica na música: Forte (F) / fraco (p). 

Forma da música: Introdução partes, A, B, C. 

Desafio Copo-lher. 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

História: Exploração e descoberta – págs. 113 e 114 Abrir vídeo EAD  

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

GEOGRAFIA: Atividade inicial e Suas experiências – págs. 143 e 144 Abrir vídeo EAD 

  

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: Continuação Suas experiências – págs. 145 e 146 Abrir vídeo EAD 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=347c877f-e8dc-4969-9397-a6f307fe901a&instituto=objetivo&referencia=201114_IldaBarbosa_Historia_I_2Ano_AD
https://youtu.be/pQC56ncniec
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=347c877f-e8dc-4969-9397-a6f307fe901a&instituto=objetivo&referencia=201114_IldaBarbosa_Historia_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2e9e128d-77cc-40cc-b510-917c22f51b3c&instituto=objetivo&referencia=201114_IldaBarbosa_Geografia_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2e9e128d-77cc-40cc-b510-917c22f51b3c&instituto=objetivo&referencia=201114_IldaBarbosa_Geografia_2Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 12/02 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Letras do nome - pág. 9 Abrir vídeo EAD 

  

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer a história dessa incrível máquina, o computador! Depois, 

falaremos sobre o uso da Internet Segura e testaremos nossos conhecimentos sobre isso! Para assistir às 

explicações da professora Gabriela, CLIQUE AQUI. 

 

 História do computador para crianças 

 Dicas de segurança na Internet – Ticolicos  

 Teste seus conhecimentos sobre seus dados pessoais na Internet 

 Criando senhas fortes – você consegue! 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Bingo de nomes – sequência da pág. 9 Abrir vídeo EAD 

  
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA: Recorte jogo “Números e Casas” (Bloco de Jogos – Anexo 2) e Leitura das regras – pág. 7 

Abrir vídeo EAD 

   

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Jogo e registro do jogo “Números e Casas” – págs. 8 e 9 Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: Matemática pág. 64 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=16e5d45e-8207-4293-ab4b-9eca39773297&instituto=objetivo&referencia=201118_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
https://youtu.be/yTlYUx9wKHo
https://www.youtube.com/watch?v=xxnHfwfEZ60
https://www.youtube.com/watch?v=TfAO8P5oVeI&t=17s
https://new.safernet.org.br/content/jogue-com-crian%C3%A7as-dados-pessoais
https://new.safernet.org.br/content/jogue-com-crian%C3%A7as-senhas
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=16e5d45e-8207-4293-ab4b-9eca39773297&instituto=objetivo&referencia=201118_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a7d0b584-e89f-4011-84b4-5c85ecdb5cc5&instituto=objetivo&referencia=201116_DeboraCruz_Matematica_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a7d0b584-e89f-4011-84b4-5c85ecdb5cc5&instituto=objetivo&referencia=201116_DeboraCruz_Matematica_II_2Ano_AD

