
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 14 de Maio de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 2º Ano B do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 17 a 21/05 

 
 

  #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 - 17/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Análise e reflexão sobre a língua – Palavras com P e B – Pág. 26. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: Análise e reflexão sobre a língua – Palavras com P e B – Págs. 27 e 28. Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

CIÊNCIAS: Caderno vermelho. (Folhinhas de atividade – Sol e sombra). 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INGLÊS: Apostila - Lesson 2 (It's good... To sleep! – pág. 13 e  15)   e  Revisão para prova. 

LIÇÃO DE CASA INGLÊS TG: pág. 14 (Look, Cut and Glue – Olhe, recorte e cole) e anexo pág.  55 (recortar 

as palavras da “page 14” para realizar o exercício). Obs: Preste atenção nas roupas e suas cores. Recorte as 

sentenças no final do caderno e cole corretamente nos espaços, de acordo com a cor das roupas. 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: MATERIAIS FANTÁSTICOS - CORDA 

Muitos são os benefícios que brinquedos simples podem fazer no desenvolvimento 

motor de uma criança. Nas próximas semanas vamos explorar todo esse potencial 

através do trabalos com alguns destes brinquedos. Hoje será a vez da corda!  

Portanto, arrume ou improvise uma corda simples e um espaço apropriado e vamos 

juntos conhecer e experimentar vários movimentos com o primeiro aparelho de 

nossas série de aulas. 

Que movimentos consegue realizar com a corda? Quais gostaria de aprender? 

Você sabe pular corda individual? 

O que mais é possível fazer além de usar a corda para pular? Que outras brincadeiras é possível fazer? 

Acompanhe em nossa ADD algumas possibilidades e divirta-se conosco e com a sua família!  

 

LIÇÃO DE CASA: Ciências - Págs. 119, 120 e 121. 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e163733c-f99e-4e5e-b022-a7645c9befb5&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_IV_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e163733c-f99e-4e5e-b022-a7645c9befb5&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_IV_2Ano_AD


 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA - 18/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PROJETO: Início do Projeto “Imagine o mundo feito de água!”  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bNsriBASkFo 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

BIBLIOTECA: Ouvir a história que a professora irá contar. Depois escrever no caderno amarelo como foi o 

final da história. Não esqueça de fazer um desenho bem lindo! 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Situação problema – Artesanato de colares. Pág. 27. Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: MATERIAIS FANTÁSTICOS - BOLA 

Continuando nossa série hoje é dia de desenvolver nosso repertório motor com a BOLA!  

Mais especificamente, iremos melhorar nossas manipulação e arremessos!  

Separe uma bola leve e que caiba bem em sua mão e vamos juntos buscar acertar alvos e 

cumprir tarefas com as duas mãos em desafios que você não pode perder! 

Te espero! 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Ampliação dos saberes. Hora de resolver problemas – pág.28. Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA – PÁG.69 

 

AVALIAÇÃO DE INGLÊS – 18H30 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bNsriBASkFo
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=deb8a27d-4af4-41a9-97a8-49c9889e60dc&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=deb8a27d-4af4-41a9-97a8-49c9889e60dc&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_II_2Ano_AD


 

 

 

 

 

 

  

QUARTA-FEIRA - 19/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Produção de texto – págs. 29 e 30. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Apostila - Lesson 2 (It's good... To sleep! - pág: 16 e 17) 

Exercise 6 – Count and Match (conte a quantidade de roupas e ligue ao número correto) / Exercise 7 – Listen 

and circle (ouça e circule a figura correspondente) / Exercise 8 - Number and color (numere sua própria le-

genda de cores e pinte seu desenho) 

Sugestão de atividade: Acesse: https://www.objetivo.br/ Entre com o login e senha / Serviços / Conteúdo 

online / Inglês (Módulo 02 - It's good to sleep! (Objetivo Talks) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

PORTUGUÊS: Caderno azul. Ditado temático: “Circo”.  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

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

ARTE: Assistir o vídeo  "Que bicho será?" https://youtu.be/6iliGoZj7nQ 

Vamos fazer uma colagem com papéis formando uma galinha e aproveitando vamos conhecer os quadros do 

artista Aldemir Martins. Que gostava de retratar animais: https://youtu.be/hgroBjcS6z8 

 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS - PÁGS. 87 E 88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e163733c-f99e-4e5e-b022-a7645c9befb5&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_IV_2Ano_AD
https://www.objetivo.br/
https://youtu.be/6iliGoZj7nQ
https://youtu.be/hgroBjcS6z8


 

 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA - 20/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Hora de resolver problemas  - Pág. 29. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA:  Apostila de Música – Página 24 a 26 

Unidade 2 – Propriedades do som: altura – graves e agudos 

Sons ascendentes e descendentes 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Hora de resolver problemas -  Pág. 30. Abrir vídeo EAD 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Ampliação dos saberes – Segmentação entre as palavras– II.  Pág. 31. Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Atividade no caderno de desenho. (Registro de diferentes sombras). 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA - PÁG. 70. 

 

 

AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS – 18H30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=deb8a27d-4af4-41a9-97a8-49c9889e60dc&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=deb8a27d-4af4-41a9-97a8-49c9889e60dc&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=56b2a496-6e9d-4aac-beb4-e0a105b1f25e&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_VI_2Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA - 21/05 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Segmentação entre as palavras– II.  Pág. 32. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, iniciaremos as atividades sobre o nosso novo Projeto Pedagógico “Ima-

gine o mundo feito de água!” e continuaremos com o nosso desafio de lógica de programação da aula passa-

da, que será incrível!!! 

 

 JOGOS DIVERSOS – “ÁGUA É VIDA” 

 JOGOS DIVERSOS – PRESERVAÇÃO DA ÁGUA 

 PROGRAMAÇÃO: BOTLOGIC - clique neste link ou acesse o QR Code abaixo: 

 

 

 

 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário):  

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

 COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

PORTUGUÊS: Produção de texto – Págs. 33 e 34. Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h – 16:30h) 

MATEMÁTICA: Hora de resolver problemas -  Pág. 31. Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Atividade no Caderno vermelho. (Colares). 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS - PÁGS. 35 e 36. (Para apresentar dia 26/05). 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=56b2a496-6e9d-4aac-beb4-e0a105b1f25e&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_VI_2Ano_AD
https://wordwall.net/pt/resource/16025423/agua-%C3%A9-vida
https://wordwall.net/pt/resource/16024955/preserva%C3%A7%C3%A3o-da-%C3%A1gua
https://botlogic.us/play
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=56b2a496-6e9d-4aac-beb4-e0a105b1f25e&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_VI_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=deb8a27d-4af4-41a9-97a8-49c9889e60dc&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_II_2Ano_AD

