
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 09 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 2º ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 12 a 16/04 

 

  #fiqueemcasa 
 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos presencial-

mente novamente.  

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 acompa-

nhadas 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 informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, familiares 

e pessoas de convívio diário, mesmo nesse tempo de afastamento presencial.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

 
 

SEGUNDA-FEIRA – 12/04 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

PORTUGUÊS: Sílabas págs. 61 e 62 Abrir vídeo EAD 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h) 

ARTE: Durante a aula a professora irá mostrar algumas imagens de objetos para o aluno desenhar em um 

sulfite ou no caderno de desenho. 

Assistir o vídeo: https://youtu.be/lnOey_-HnKg 

Em seguida, separar os nomes, em sílabas, fazendo o uso das palmas para ajudar na separação silábica. 

Por fim, pintar os desenhos feitos.  

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

CIÊNCIAS: Sua produção - pág. 120 Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INGLÊS: Apostila – Lesson 5 (Friendship is... To help  - pág. 34,35,37) + Revisão de conteúdo para prova 

 LIÇÃO DE CASA: Português pág. 83 

Inglês – pág. 36 

 

AVALIAÇÃO DE INGLÊS: 18:30H 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1aaf1a89-696b-4771-8ea8-4beefcb03876&instituto=objetivo&referencia=200318_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
https://youtu.be/lnOey_-HnKg
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c0855fcd-6cd5-402a-89b7-732f2de571ff&instituto=objetivo&referencia=200331_FatimaBezerra_Ciencias_2Ano_AD


 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 13/04 
1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

MATEMÁTICA: Desafio final – pág. 63 Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

MATEMÁTICA: Situações-problema (copiar e resolver no caderno vermelho). 

1) Em um parquinho existem 3 gira-giras. Em cada gira-gira cabem 4 crianças. Quantas crianças podem 

brincar nos gira-giras ao mesmo tempo? 

2) Paulinho tem 5 carrinhos. Cada carrinho possui 4 rodas. Quantas rodas de carrinhos Paulinho possui? 

3) Marina ganhou 2 cartelas de adesivos de sua tia. Cada cartela tem 8 adesivos. Quantos ela ganhou, 

ao todo? 

4) Raquel colocou 3 bombons em cada pacote. Quanto bombons ela usará para formar 5 pacotes? 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

PROJETO PEDAGÓGICO BRINCANDO COM SÍLABAS! LÁ VAI O MEU BARQUINHO.... A professora fala 

a sílaba e as crianças deve pensar em palavras que comecem com a sílaba ditada, não vale repetir palavras. 

Toda vez que repetir a palavra, a sílaba será trocada. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

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

com o cálculo mental, além de atividade envolvendo o nosso Projeto Pedagógico “Brincando com as sílabas” 

e também cálculos mentais num super labirinto! Preparados para o desafio? NÃO PERCAM A AULA DE HO-

JE!!! 

 

 PROGRAMAÇÃO SIMPLES E CÁLCULO MENTAL 

 NÚMERO DE SÍLABAS - ANIMAIS 

 PERSEGUIÇÃO NO LABIRINTO (cálculo mental) 

 

OBS.: No aplicativo, há atividade de Informática para imprimir. Ela deverá ser feita pelo aluno e entre-

gue na escola para avaliação em data e horário que serão comunicados oportunamente. 

__________________________________________________ 

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) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: Desafio final – pág. 133 Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS pág. 84 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=33e8f17c-04ff-4293-8ac7-7e98355b9a8b&instituto=objetivo&referencia=201123_DeboraCruz_Matematica_III_2Ano_AD
https://www.digipuzzle.net/minigames/codegrid/codegrid_math_till_twenty.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-ate-20/index.htm
https://www.cokitos.pt/contar-o-numero-de-silabas-animais/play/
https://wordwall.net/pt/resource/10210286/c%C3%A1lculo-mental
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f981f52c-9a33-4a6a-948a-d0e60ad68157&instituto=objetivo&referencia=200313_ClaudiaSantos_Historia_2Ano_AD


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 14/04 
1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

PORTUGUÊS: Continuação das sílabas – págs. 63 e 64 Abrir vídeo EAD  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: Hora do texto – págs. 65 a 67 Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

INGLÊS: Apostila – Lesson 5 (Friendship is... To help  - pág. 38,39,40)  

Obs.: Recortar a “Family” no final da apostila para a realização da atividade das páginas 38 e 39. 

  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

GEOGRAFIA: Desafio final- pág. 167 Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

ED. FÍSICA: Olá! 

Uma brincadeira que não poderia faltar em nossas aulas é o famoso STOP!  

A diferença é nosso jogo se chama DON´T STOP! e, ao invés de usarmos as categorias 

nome, fruta, cor, etc. as crianças deverão preencher os categorias BRINCADEIRA, BRIN-

QUEDO E ESPORTE.  

Será muito legal e você não pode perder! 

LIÇÃO DE CASA: Leitura de um livro de sua preferência.  No dia seguinte, mostrar a capa do livro aos 

amigos e contar um pouco sobre a história que leu.  

 

 

AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS: 18:30H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1aaf1a89-696b-4771-8ea8-4beefcb03876&instituto=objetivo&referencia=200318_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f7d95776-7278-430f-b2e4-9ca8a358a65c&instituto=objetivo&referencia=200318_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c3a584d0-80b1-4a6d-ab21-1b22cb753523&instituto=objetivo&referencia=200316_ClaudiaSantos_Geografia_2Ano_AD


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 15/04 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Apresentação dos livros e histórias aos amigos. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: Bingo – pág. 68 Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 17 e 47 

Timbre – Identificando instrumentos 

Material necessário: tesoura e cola 

EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: Aula de Música (com o Prof. Renato) 

OBS.: No aplicativo, há uma atividade de Música para imprimir que deverá ser feita somente pelo aluno que 
não participa da ADD  e entregue na escola para avaliação em data e horário que serão comunicados oportu-
namente. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

MATEMÁTICA: Projeto “No espaço da Matemática e da Arte” – Análise do quadro A escada de Fernand 

Léger, destacar as formas que compõem as imagens e organização e dois grupos. 

 (FOLHA PARA IMPRESSÃO NO APP SOMENTE PARA OS ALUNOS QUE NÃO ASSISTIREM A AULA 

AO VIVO) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Desafio final – pág. 121 Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁGS 85 e 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f7d95776-7278-430f-b2e4-9ca8a358a65c&instituto=objetivo&referencia=200318_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c77d1093-9f5f-4c8b-a141-0f54a832a262&instituto=objetivo&referencia=210119_RenatoCardoso_I_Musica_2Ano_AD%20%20%20
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c0855fcd-6cd5-402a-89b7-732f2de571ff&instituto=objetivo&referencia=200331_FatimaBezerra_Ciencias_2Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 16/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Atividade no caderno azul 

1- Leia o poema de Regina Rennó. 

Lá vai um barquinho 

carregado de letra D. 

Dado, dedo, dragão 

ou durex. 

Quem demora passa a vez. 

 

2- Agora é a sua vez de brincar: escolha a letra e escreva as palavras! 

Lá vai um barquinho 

carregado de letra __________. 

____________, ______________, ______________ 

ou _____________. 

Quem demora passa a vez. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

ED. FÍSICA:  Projeto Pedagogico – 1º Bimestre 

Como parte do Projeto Pedagógico do 1º Bimestre realizaremos a atividade “Sílabas em 

Ação: Palavra e Movimento nas aulas de Educação Física”, uma forma divertida e 

prazerosa de aprender sobre a construção das palavras usando o tema brinquedos e 

brincadeiras desenvolvido nas últimas aulas. Vai ser demais! 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

CIÊNCIAS: Quiz dos animais   

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

MATEMÁTICA:  Gincana das formas: A professora apresentará imagens de formas geométricas e a criança 

deverá procurar, em casa, objetos que tenham aquela forma.  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Desenhar uma amarelinha e numerar as casas pulando de 3 em 3. (Caderno de desenho) 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA PÁGS 76 e 77. 

AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS: 18:30H 

 

https://pt.quizur.com/trivia/alimentacao-dos-animais-GgVs

