
 

 

 
 
 

Bragança Paulista, 26 de março de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do  2º ano B do Ensino Fundamental 
Planejamento Semanal de 05 a 09/04 

 
 
Lembramos que o período de 29/03 a 01/04 foi decretado feriado, as-
sim, retomaremos nossas aulas no dia 05/04. 

 
 

 

  #fiqueemcasa 
 
  

Seguimos com nossas aulas, aguardando e respeitando as determinações do governo, que podem 

mudar em questão de dias. 

Vamos sempre respeitar as determinações, cumprir os protocolos para ficarmos todos bem. 

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

 Link para acesso às aulas: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1  (Senha: 40346666) para 

todas as aulas e, em caso de impossibilidade da participação, as mesmas deverão ser acompanha-

das pela programação semanal abaixo. 

 

 - Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referen-

te ao aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo 

nesse tempo de afastamento presencial.  

 

 

Atenciosamente. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA - 05/04 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Brincar de bola – pág. 54.  

Assistir aos vídeos e escolher uma das brincadeiras abaixo para a produção de texto:  

1. Queimada 

2. Alerta  

3. Bobinho  

Produção de texto – pág. 55 (início) Abrir vídeo EAD  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: Produção de texto – págs. 55 e 56 (continuação) Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

CIÊNCIAS: Continuação Diálogo com o texto – pág. 117 Abrir vídeo EAD 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INGLÊS: Apostila – Lesson 4 (Friendship is... To care about people - pág. 26,27,28) 

Sugestão de site: https://www.youtube.com/watch?v=o5jZIswSfSE&t=57s  

TG INGLÊS – págs. 29 e 30. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Brincar é mesmo muito bom! 

Mais do que divertir, brincar desenvolve o raciocínio, a coordenação motora, os valores e a interação social. 

Portanto o brincar DEVE ocupar uma parcela importante do dia de uma criança! 

Agora, responda pra mim: Qual a sua brincadeira favorita? 

É sobre isso que iremos conversar na aula de hoje. 

Venha conosco e divirta-se! 

LIÇÃO DE CASA: CIÊNCIAS PÁGS. 127 E 128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ef_T5AO8ODw
https://www.youtube.com/watch?v=fUc9DX1_D24
https://www.youtube.com/watch?v=eZo6MfF8qfw
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fecd7d19-60d7-428e-92f9-f4d22ad81cca&instituto=objetivo&referencia=200311_SilviaSpoltore_Portugues_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fecd7d19-60d7-428e-92f9-f4d22ad81cca&instituto=objetivo&referencia=200311_SilviaSpoltore_Portugues_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=316a261c-e74d-470a-b59f-593468f3881f&instituto=objetivo&referencia=200318_EvlinGomes_Ciencias_II_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=o5jZIswSfSE&t=57s


 

 

 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA - 06/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

HISTÓRIA: Produção de texto – pág. 132 Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PROJETO PEDAGÓGICO BRINCANDO COM SÍLABAS! Ditado de 10 sílabas no caderno azul. Escolha de 

5 sílabas e escrita de duas palavras para cada uma delas.  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Situação-problema – pág. 57 Abrir vídeo EAD  

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Estamos de volta! 

Que tal adaptarmos aqui dentro de nossa aula as nossas brincadeiras 

favoritas? 

Hoje usaremos muitos recursos para fazer de nossa aula uma grande 

brincadeira! 

Portanto venha conosco. É hora de brincar!!! 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Hora de resolver problemas – págs. 58 e 59 Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA PÁG. 74 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f981f52c-9a33-4a6a-948a-d0e60ad68157&instituto=objetivo&referencia=200313_ClaudiaSantos_Historia_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cb37e3bc-b74a-4d0f-88df-405a2b1ffef4&instituto=objetivo&referencia=201123_DeboraCruz_Matematica_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cb37e3bc-b74a-4d0f-88df-405a2b1ffef4&instituto=objetivo&referencia=201123_DeboraCruz_Matematica_II_2Ano_AD


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA - 07/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Vogais e consoantes – págs. 57 e 58 Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Apostila - Lesson 4 (Friendship is... To care about people - pág. 31,32,33) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

GEOGRAFIA: Hora do texto – págs. 163 a 166 Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

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

ARTE: Estudo sobre o artista Joan Miró.  

Assistir o vídeo anima para um curta metragem com história e desenhos do Miró  

https://youtu.be/iClcycJZrsM 

Em seguida, fazer um desenho sobre a história!!! Explore as formas e as cores.  

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁG. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d7f9c0c1-15b9-405f-b0a7-7183a83b9777&instituto=objetivo&referencia=200311_SilviaSpoltore_Portugues_IV_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c3a584d0-80b1-4a6d-ab21-1b22cb753523&instituto=objetivo&referencia=200316_ClaudiaSantos_Geografia_2Ano_AD
https://youtu.be/iClcycJZrsM


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA - 08/04 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Leitura e escrita de números e Cálculo Mental – págs. 60 e 61  

Abrir vídeo EAD  Abrir vídeo EAD  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Acessar o link:   https://youtu.be/O6zxVvH-w60   

Projeto Pedagógico – Brincando com as sílabas 

Músicas: As letras são como nós, tem nomes também tem voz 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Roda de contagem e Estimativa – págs. 61 e 62 Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Atividade no caderno azul: Copiar o poema no caderno e completar rimando!  

A casa e seu dono  

Essa casa é do caco 

Quem mora nela é o _____________________________ 

Essa casa é tão bonita 

Quem mora nela é a _____________________________ 

Essa casa é de cimento  

Quem mora nela é o _____________________________ 

Essa casa é de telha 

Quem mora nela é a _____________________________ 

Essa casa é de lata  

Quem mora nela é a _____________________________ 

Essa casa é elegante 

Quem mora nela é o _____________________________ 

E descobri de repente  

Que não falei em casa de _________________________ 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Continuação Diálogo com o texto – pág. 118 Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA PÁG. 75 

 

 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cb37e3bc-b74a-4d0f-88df-405a2b1ffef4&instituto=objetivo&referencia=201123_DeboraCruz_Matematica_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=33e8f17c-04ff-4293-8ac7-7e98355b9a8b&instituto=objetivo&referencia=201123_DeboraCruz_Matematica_III_2Ano_AD
https://youtu.be/O6zxVvH-w60
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=33e8f17c-04ff-4293-8ac7-7e98355b9a8b&instituto=objetivo&referencia=201123_DeboraCruz_Matematica_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=316a261c-e74d-470a-b59f-593468f3881f&instituto=objetivo&referencia=200318_EvlinGomes_Ciencias_II_2Ano_AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA - 09/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Atividade no caderno vermelho: Bingo de números! 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje realizaremos várias atividades super legais sobre a Páscoa, inclusive 

uma atividade de programação!!! E no final, tem um conto de Páscoa da Turma da Mônica para você assis-

tir junto com a sua família!!! 

 

 História: O COELHINHO QUE NÃO ERA DE PÁSCOA (Ruth Rocha)  

 PROGRAMAÇÃO – COELHINHO (DOODLES-GOOGLE) 

 JOGO DA VELHA - PÁSCOA 

 PACMAN - PÁSCOA 

 UM CONTO DE PÁSCOA (TURMA DA MÔNICA) – “Sessão pipoca” – para as-

sistir com a sua família 

__________________________________________________ 

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  

 NOVO VÍDEO! – COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO NAS AULAS 

DE INFORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: Atividade no caderno vermelho: Sequências de números. Eu começo você continua... 

2 – 4 – 6 ... 

3 – 6 – 9 ... 

5 – 10 – 15 ... 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PORTUGUÊS: Produção de texto – págs. 59 e 60 Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Hora do jogo – pág. 119 Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁG. 82 

https://www.youtube.com/watch?v=5KVv0SfVqX4
https://www.google.com/doodles/celebrating-50-years-of-kids-coding
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/easter/puzzles/tictactoe.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/pacman/pacman_math_easter.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/pascoa/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1PT0f4bkzzI
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=25b10579-dbbd-456b-92e0-e13e0d8da768&instituto=objetivo&referencia=200318_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c0855fcd-6cd5-402a-89b7-732f2de571ff&instituto=objetivo&referencia=200331_FatimaBezerra_Ciencias_2Ano_AD

