
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 04 de Junho de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 2º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 07 a 11/06 

  #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 – 07/06 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

PORTUGUÊS: Hora do texto – O Patinho Feio - págs. 52 e 53. Abrir vídeo EAD 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h) 

ARTE: Apostila págs. 25,27 e 29 

Assistir vídeos sobre mímica: https://youtu.be/7-w3Dlm5OUM 

https://youtu.be/eVP0dQATge4 

https://youtu.be/xnWCQ_TIrT4 

Fazer uma representação de mímica com os amigos e tentar adivinhar. Na pág. 26 faça um desenho que re-

presente os movimentos dos objetos usados nas apresentações dos malabaristas. 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

CIÊNCIAS: Diálogo com o texto – págs. 113 e 114. Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INGLÊS: Apostila - Lesson 4 (It's good... To be clean! – page 33) 

LIÇÃO DE CASA INGLÊS: page 32 (Write and Draw – Escreva e desenhe) 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS - PÁG. 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=85d452e2-e42b-4a8f-ab82-5a28d7f2d8d7&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_XII_2Ano_AD
https://youtu.be/7-w3Dlm5OUM
https://youtu.be/eVP0dQATge4
https://youtu.be/xnWCQ_TIrT4
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=200416_MichaellaTeruel_Ciencias_2Ano_AD


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 08/06 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

GEOGRAFIA: Diálogo com o texto – págs. 163 a 166. Abrir vídeo EAD 

MATEMÁTICA: Cálculo Mental – Págs. 45 e 46. Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

PROJETO: Folhinha de atividade (Cruzadinha sobre a água). 

  

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, faremos um treino de leitura para a gravação do nosso livro digital e 
também teremos um jogo da memória especial sobre a água, atividades que envolvem o nosso projeto peda-
gógico “Imagine o mundo feito de água”! Também teremos desafios sobre a letras maiúsculas e minúsculas! 
 
 

 Durante a aula vamos treinar a leitura do nosso livro digital, sobre o tema do nosso Projeto Pe-

dagógico. Em breve, marcaremos a gravação dos alunos que estão tanto no ensino presencial 

quanto no ensino remoto. 

 MEMO ÁGUA 

 LETRAS MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS 

 LABIRINTO DA LETRA MAIÚSCULA 

 JOGO DE DIGITAÇÃO – MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS 

_________________________________________________________________________ 
CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário):  

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

CA  

 COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 

 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Estimativa – pág. 47. Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS – PÁG. 93. 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=57816d23-d800-4339-a88e-c6f3bd7bd04d&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Geografia_IV_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c6644010-1260-4788-9adf-a9d471feb012&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_VII_2Ano_AD
http://www.escolagames.com.br/jogos/memoagua/
https://wordwall.net/pt/resource/6951378/letra-mai%C3%BAscula-e-min%C3%BAscula
https://wordwall.net/pt/resource/12703381/labirinto-da-letra-mai%C3%BAscula
https://www.cokitos.pt/digitar-letras-no-teclado/play/
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c6644010-1260-4788-9adf-a9d471feb012&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_VII_2Ano_AD


 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 09/06 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

PORTUGUÊS: Troca de ideias e Diálogo com o texto – págs. 54 e 55. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: Diálogo com o texto – págs. 56 a 58. Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

INGLÊS: Apostila - Lesson 4 (It's good... To be clean! - pages 34,35,36) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

HISTÓRIA: Caderno Azul (Lista com ações que podem contribuir para melhorar as condições de vida dos 

moradores de um bairro e preservar o meio ambiente). 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

ED. FÍSICA: PARKOURDesde a semana passada passamos a conhecer alguns 

esportes de aventura, realizados em diferentes espaços, inclusive em áreas ur-

banas, como o esporte de hoje: o PARKOUR. Nele, os praticantes tem como 

desafio transpor obstáculos urbanos, como bancos, muros e escadas.  

Venha conosco aprender um pouco mais sobre esse esporte! 

Para quem está em casa, sugerimos acompanhar o vídeo apresentado no link abaixo:  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=nGo_r8Kh7ek 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA – PÁGS. 76 E 77. 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=85d452e2-e42b-4a8f-ab82-5a28d7f2d8d7&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_XII_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=85d452e2-e42b-4a8f-ab82-5a28d7f2d8d7&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_XII_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=nGo_r8Kh7ek


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 10/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA:  Desafio Final - págs.48 e 49. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Suas experiências – Delícias saudáveis – Pág.50. Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MÚSICA: Projeto Pedagógico – ÁGUA - Imagine o mundo feito de água 

Música: Chuva (Livro Linha, agulha, costura: canção, brincadeira, leitura) 

Conhecendo o pau de chuva 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

GEOGRAFIA: Hora do texto – Profissões sociais – págs. 167 e 168. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Suas experiências – Delícias saudáveis – Pág.51. Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: HISTÓRIA – PÁG. 137. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c6644010-1260-4788-9adf-a9d471feb012&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_VII_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1fcf2153-5443-48a0-9110-ba9f8e107c28&instituto=objetivo&referencia=200403_DeboraCruz_Matematica_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1fcf2153-5443-48a0-9110-ba9f8e107c28&instituto=objetivo&referencia=200403_DeboraCruz_Matematica_I_2Ano_AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 11/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Montagem do Tabuleiro de centena – pág. 52. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

ED. FÍSICA:  POR QUE NOSSO CORPO PRODUZ SUOR 

Desde a semana passada estamos conhecendo alguns esportes de aventura. Mas na atividade de hoje da-

remos um tempo nesses esportes para saber por que, quando realizamos esses e outros exercícios físicos, 

suamos. 

Para isso faremos uma experiência, e você irá precisar de: 

- Pano de cozinha ou papel toalha 

- Água 

TAREFA: Passe o pano molhado sobre o dorso da sua mão e, em seguida, assopre de leve sobre ela.  

Perceba o que acontece com seu corpo e responda:  

1. Por que quando sopramos o ar sobre a pele molhada sente-se mais frio do quando o fazemos sobre 

a pele seca? 

2. Como esse efeito poderia ser útil para nosso corpo? 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: Hora do Jogo – Tabuleiro de centena – pág. 52. Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h – 16:30h) 

PORTUGUÊS: Caderno azul (Forme frases com as palavras ditadas). 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Animais diurnos e noturnos. (Dobradura). 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS - PÁGS. 59 e 60.   

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1fcf2153-5443-48a0-9110-ba9f8e107c28&instituto=objetivo&referencia=200403_DeboraCruz_Matematica_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1fcf2153-5443-48a0-9110-ba9f8e107c28&instituto=objetivo&referencia=200403_DeboraCruz_Matematica_I_2Ano_AD

