
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 28 de Maio de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 2º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 31/05 a 04/06 

 
 

  #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 – 31/05 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

PORTUGUÊS: Hora do texto – pág. 45. Abrir vídeo EAD  

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁG. 90. 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h) 

ARTE: Depois de conhecer a obra "Vendedor de frutas" da artista Tarsila do Amaral. 

https://images.app.goo.gl/sTEN4qxnr8Y13nP66 

Reconstrua a obra com as frutas que você mais gosta.  Use colagem e pintura.  

Assista ao vídeo sobre a obra:  https://youtu.be/7Z-NOoiXEkEhttps://images.app.goo.gl/sTEN4qxnr8Y13nP66 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

CIÊNCIAS: Diálogo com o texto – págs. 111 e 112. Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INGLÊS: Apostila - Lesson 3 (It's good... To eat well! - pág: 24,25) 

LIÇÃO DE CASA INGLÊS: pág. 28 e 29 (Look and Find – Look and Draw) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=90224143-71e3-44ad-8446-e9cdcd7f2a00&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_X_2Ano_AD
https://images.app.goo.gl/sTEN4qxnr8Y13nP66
https://youtu.be/7Z-NOoiXEkE
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=200416_MichaellaTeruel_Ciencias_2Ano_AD


 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 01/06 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

GEOGRAFIA: Diálogo com o texto – págs. 160 a 162. Abrir vídeo EAD 

MATEMÁTICA: Situação problema – Pág. 40. Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

PROJETO: Experiência (Água e vela). 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, conheceremos uma história e um joguinho sobre o 
Meio Ambiente (Dia 05 de junho – Dia Mundial do Meio Ambiente) e continuaremos com as atividades envol-
vendo o nosso projeto pedagógico “Imagine o mundo feito de água”! Também teremos uma atividade nova de 
lógica de programação, que todos vão curtir muito! 

 

 VÍDEO: VAMOS CUIDAR DO MEIO AMBIENTE 

 MEIO AMBIENTE: COLETA SELETIVA 

 PROGRAMAÇÃO: ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS 

_____________________________________________________________ 

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: Situação-problema - Pág. 41. Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁG. 91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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=59090295-6df6-4c8b-8ac9-39dcb3bddc0e&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_VI_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=pT8Oh4307F8
http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/?deviceType=computer
https://www.scriptacademy.net/alice-in-wonderland
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=59090295-6df6-4c8b-8ac9-39dcb3bddc0e&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_VI_2Ano_AD


 

 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 02/06 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

PORTUGUÊS: Diálogo com o texto – págs. 46 e 47. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: Diálogo com o texto – pág. 48. Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

INGLÊS: Apostila - Lesson 4 (It's good... To be clean! - pág: 26,27,30,31) – OBS: Recortar palavras do exer-

cício da página 31 na página 55.  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

CIÊNCIAS: Caderno vermelho. (Atividade sobre o Dia e a Noite). 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

ED. FÍSICA: ESPORTES E NATUREZA: ESCALADA e ARVORISMO 

Nas próximas semanas vamos conhecer alguns esportes de aventura, práticas es-

sas realizadas em diferentes espaços, tanto urbanos quanto na natureza! Essa 

semana vamos conhecer um pouco mais sobre a ESCALADA e ARVORISMO e 

sua capacidade de desenvolver a atenção e a concentração, além da força, o equi-

líbrio e a resistência muscular. 

Para quem está em casa, sugerimos que assista ao vídeo abaixo e monte um super circuíto de escalada e 

sua casa!!! LINK: https://www.youtube.com/watch?v=O0xwxcCayWI 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA – Pág. 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=90224143-71e3-44ad-8446-e9cdcd7f2a00&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_X_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=90224143-71e3-44ad-8446-e9cdcd7f2a00&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_X_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=O0xwxcCayWI


 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 03/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Situação-problema - Pág. 42. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Situação-problema - Págs. 43 e 44. Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Página 26 a 29 

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

EAD Colégio Objetivo: Acessar o link: Duração (com o Prof. Renato) 

O Código Morse 

EAD Colégio Objetivo: Acessar o link:  Código Morse (com o Prof. Renato) 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Diálogo com o texto – pág. 49. Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÖRIA: Por que comemorar? Festa Junina – págs. 134 e 135. 

LIÇÃO DE CASA: CIÊNCIAS - PÁGS. 122 e 123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=59090295-6df6-4c8b-8ac9-39dcb3bddc0e&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_VI_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=59090295-6df6-4c8b-8ac9-39dcb3bddc0e&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_VI_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1e881a0d-d0d4-4f98-a983-226a1ec2f7c6&instituto=objetivo&referencia=210330_RenatoCardoso_Musica_II_2Ano_AD_ZOOM%20%20%20
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d9a4d54f-0015-499f-874d-8e1246e2cb00&instituto=objetivo&referencia=210330_RenatoCardoso_Musica_I_2Ano_AD_ZOOM%20%20%20%20%20
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=90224143-71e3-44ad-8446-e9cdcd7f2a00&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_X_2Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 04/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Caderno vermelho. (Folha impressa - Probleminhas).  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

ED. FÍSICA:  ESPORTES E NATUREZA: ESCALADA II 

Retomaremos nossa aula de ESCALADA e ARVORISMO com novos desafios, 

sugeridos em nossa ADD.  

Portanto não perca e venha conosco aprender mais sobre os esportes de aventura! 

Para quem está em casa, sugerimos montar um novo circuito ou um jogo de “O chão é lava!” 

Vai ser demais! 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

CIÊNCIAS: Brincadeira de forca (animais com hábitos diurnos e noturnos). 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h – 16:30h) 

PORTUGUÊS: Letras maiúsculas e minúsculas – págs. 50 e 51. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PORTUGUÊS: Caderno azul (letras maiúsculas e minúsculas).   

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA – Pág. 75. 


