
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 26 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Pais/Responsáveis e alunos do 2° ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 01/03 a 05/03 

 

#fiqueemcasa 

 

Continuamos com nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e cumprindo 

todos os protocolos de segurança impostos pelo Governo do Estado de São Paulo. Estamos nos 

adaptando ao novo formato de ensino e procurando atender todas as necessidades dos nossos 

educandos e suas famílias. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na 

medida do possível pelo zoom, acessando o 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. 

 

Solicitamos para aqueles que optaram por frequentar presencialmente às aulas, que 

não faltem sem um motivo realmente necessário, pois essa alteração de frequência 

prejudica o desenvolvimento pedagógico individual e coletivo. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

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


 

 

 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA – 01/03 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

PORTUGUÊS: Nomes da turma – pág. 13.  Abrir vídeo EAD  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: Diferentes grafias da mesma letra – pág. 14. Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

CIÊNCIAS: Observação dos potes e registro na pág. 91 (após 7 dias) Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INGLÊS: Apostila - Lesson 2 (Friendship is... To celebrate together  - pág. 10,11) e folhinha (Color the Magic 

Words). 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Voltamos! Hoje iremos aprofundar nosso conhecimento sobre 

as corrida incluindo a prova de corrida com barreiras!  

Converse com seus responsáveis e adapte alguns materiais para servir como 

barreiras que você deverá transpor durante sua corrida. 

ATENÇÃO!!! Os objetos escolhidos como barreiras devem ser leves, de modo que se você tropeçar não irá 

cair e sim fazer com que o objeto se desloque. Boa corrida! 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS – PÁG. 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bc1e0a9b-08e5-42cc-8aee-3c2323ddbb0b&instituto=objetivo&referencia=201118_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_IV_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bc1e0a9b-08e5-42cc-8aee-3c2323ddbb0b&instituto=objetivo&referencia=201118_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_IV_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9bc4f588-5624-4906-aa04-42a06c5d29fa&instituto=objetivo&referencia=201208_FabianaLago_Ciencias_III_2Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 02/03 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

GEOGRAFIA: Hora do texto – Oficina cartográfica – págs. 150 e 151 Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

BIBLIOTECA: Projeto Pedagógico “Brincando com as sílabas!” – Atividade 1: Na Ilha das Frutas 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

MATEMÁTICA: Atividade inicial e situação-problema – págs. 18 a 20. Abrir vídeo EAD  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

ED. FÍSICA: Depois de conhecer um pouco mais sobre a corrida de resistência 

com nossa amiga tartaruga e sobre corrida de velocidade com nossa amiga lebre, 

conheceremos um pouco sobre o esporte que reúne os diferentes tipos de corrida, 

além de outras provas muito legais, o atletismo!  

O atletismo é o primeiro esporte praticado pelo homem uma vez que reúne ações 

básicas a qualquer ser humano: correr, saltar e lançar e está presente nos Jogos Olímpicos desde seu início. 

Para saber um pouco mais sobre o Atletismo e sobre os Jogos Olímpicos acompanhe o link abaixo um super 

desenho do Pateta: O campeão Olímpico! LINK: https://www.youtube.com/watch?v=3gN09jgHEFo 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Recorte e Hora do jogo – pág. 21.  Abrir vídeo EAD  

LIÇÃO DE CASA: GEOGRAFIA – PÁG. 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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=57d8bda8-2263-41cf-ae8d-9023c98606b3&instituto=objetivo&referencia=201116_DeboraCruz_Matematica_V_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=3gN09jgHEFo
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d88f32fa-d861-470a-921a-0e9021e4e3e7&instituto=objetivo&referencia=201117_DeboraCruz_Matematica_I_2Ano_AD


 

 

 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 03/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Gincana de nomes – pág. 15. Abrir vídeo EAD  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Apostila - Lesson 2 (Friendship is... To celebrate together  - pág. 12,13) 

  

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

HISTÓRIA: Hora do texto e Diálogo com o texto – págs. 117 a 122. Abrir vídeo EAD págs. 117 e 118  Abrir 

vídeo EAD págs. 119 a 122  

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

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

ARTE: Apostila pág. 13.  

Feche os olhos e faça linhas no papel até a professora pedir para parar !!!! Abra os olhos e veja quantas 

linhas você fez!!!!  

Agora pinte os espaços com cores diferentes.  

Na atividade da folhinha você deverá unir com linhas a sequência dos números pra descobrir o desenho que 

se forma e em seguida pintar.  

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS – PÁG. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bc1e0a9b-08e5-42cc-8aee-3c2323ddbb0b&instituto=objetivo&referencia=201118_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_IV_2Ano_AD
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=0ec46d30-3b24-4128-a641-ffc2ce0dbb90&instituto=objetivo&referencia=201114_IldaBarbosa_Historia_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0ec46d30-3b24-4128-a641-ffc2ce0dbb90&instituto=objetivo&referencia=201114_IldaBarbosa_Historia_II_2Ano_AD


 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 04/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Situação-problema e Hora de resolver problemas- págs. 22 e 23. Abrir vídeo EAD pág. 22 

Abrir vídeo EAD pág. 23. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Exploração e descoberta 

Som – Criando uma paisagem sonora – página 10 

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

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Hora de resolver problemas – págs. 24, 25 e 26. Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

LÍNGUA PORTUGUESA: Hora do texto e Diálogo com o texto – págs. 16 a 18. Abrir vídeo EAD  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Hora de investigar - Germinação de sementes – págs. 97 e 98. Abrir vídeo EAD  

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA – PÁG 66. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d88f32fa-d861-470a-921a-0e9021e4e3e7&instituto=objetivo&referencia=201117_DeboraCruz_Matematica_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fd80351f-1954-4fc1-b551-f34ccfd3c97e&instituto=objetivo&referencia=201117_DeboraCruz_Matematica_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7e7ca79f-4c81-436c-9c5e-123d08ddcbb5&instituto=objetivo&referencia=210112_RenatoCardoso_Musica_III_2Ano_AD%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fd80351f-1954-4fc1-b551-f34ccfd3c97e&instituto=objetivo&referencia=201117_DeboraCruz_Matematica_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e60fee4f-ae9d-478b-a212-4422cab4cf38&instituto=objetivo&referencia=201118_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_V_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1bd7e2ef-e9a0-4711-8be2-736fc70efab4&instituto=objetivo&referencia=201218_FabianaLago_Ciencias_I_2Ano_AD


 

 

 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 05/03 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Leitura e escrita de números – págs. 26 e 27.  Abrir vídeo EAD  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INFORMÁTICA: Hoje, continuaremos estudando sobre “Segurança na Internet”! Para isso, teremos um vídeo 

super legal sobre o assunto e a continuação do jogo on-line sobre criação de senhas fortes. Depois 

continuaremos a montar nosso jogo da memória sobre Internet Segura, aprendendo ainda mais para navegar 

com segurança, dessa vez recortando e montando o nosso jogo! 

 

 Ticolicos: Dicas de segurança para criança na internet 

 Criando senhas fortes – você consegue! 

 Jogo da memória – Internet Segura – em Power Point, para montar on-line e para conhecer o 

significado de cada peça do jogo – é necessário baixar o arquivo 

 Jogo da memória – Internet Segura – pronto para só imprimir 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: Leitura e escrita de números – págs. 28 a 30. Abrir vídeo EAD  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Hora do texto e Diálogo com o texto – págs. 19 e 20. Abrir vídeo EAD  

   

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Hora de aplicar o conhecimento – págs. 99 e 100. Abrir vídeo EAD   

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA – PÁG 67. 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f11a9edc-f567-4a12-9708-de3152dd568b&instituto=objetivo&referencia=201117_DeboraCruz_Matematica_III_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=TfAO8P5oVeI
https://new.safernet.org.br/content/jogue-com-crian%C3%A7as-senhas
https://drive.google.com/file/d/1bgi3jA7yZMsytPhBXvw7Y4vlTbV4eZm1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SnNG63MWt3_4x3xUHP9ZmrBn7aUERNKk/view?usp=sharing
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f11a9edc-f567-4a12-9708-de3152dd568b&instituto=objetivo&referencia=201117_DeboraCruz_Matematica_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=14941734-d28f-4756-94ec-2556ceb86df7&instituto=objetivo&referencia=201125_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1bd7e2ef-e9a0-4711-8be2-736fc70efab4&instituto=objetivo&referencia=201218_FabianaLago_Ciencias_I_2Ano_AD

