
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 23 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 2º ano B do Ensino Fundamental  
  Planejamento Semanal de 26 a 30/04 

 
 

  #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 - 26/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Quiz das sílabas. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: Produção de texto no caderno azul.  

Escreva do seu jeito a história ao lado: 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

CIÊNCIAS: Ditado de animais (anotar em no caderno vermelho sepa-

rando em CARNÍVORO/ HERBÍVORO/ ONÍVORO). 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INGLÊS: Projeto Alphabet (folhinha disponível no APP) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Estamos chegando ao fim de nossa volta ao mundo das 

brincadeiras. 

Para essa semana programamos duas atividades muito legais adaptando brin-

cadeiras e movimentos que fizemos em nosso jogo de STOP na semana passa-

da. Acompanhe: 

BATATA-QUENTE DOS MOVIMENTOS. 

Escreva em uma folha o nome de algumas das brincadeiras e movimentos que fizemos nas últimas aulas. 

Recorte em pequenos papeizinhos e coloque dentro de um pote plástico. 

Brinque de batata-quente com as pessoas de sua casa e quando alguém for “queimado”, este deverá abrir o 

pote e sortear um dos papéis, tendo que realizar a atividade descrita.  

 

 
 
 
 
 
 

https://pt.quizur.com/trivia/complete-as-silabas-GEd1


 

 

 
 
 
 

 

TERÇA-FEIRA  27/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

HISTÓRIA: Atividade inicial e Hora do texto – págs. 111 a 113 Abrir vídeo EAD  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

BIBLIOTECA: Leitura de um livro, escrita e desenho do acontecimento mais importante da história no cader-

no de desenho. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Laboratório – págs. 5 e 6 Abrir vídeo EAD  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acesse o link a seguir abaixo 

https://wordwall.net/pt/resource/6740318/educa%c3%a7%c3%a3o-f%c3%adsica-movimento e tenha acesso a 

roleta dos movimentos, proposta final de nossa aula nesse 1º bimestre. 

Parabéns pela sua participação e dedicação no decorrer de todo esse período. 

Nos vemos na semana que vem com muito mais para aprender e brincar! 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Situação-problema – págs. 7 e 8. Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: História pág. 136 (usar anexo págs. 141, 143 e 145) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a605f4a0-145d-4bf6-adca-e5a2fe728e64&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Historia_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9731e9fa-6abf-4f27-ae65-99fdcf6b2fb7&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Matematica_I_2Ano_AD
https://wordwall.net/pt/resource/6740318/educa%c3%a7%c3%a3o-f%c3%adsica-movimento
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9731e9fa-6abf-4f27-ae65-99fdcf6b2fb7&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Matematica_I_2Ano_AD


 

 

 

 

 

 

 

 

 QUARTA-FEIRA 28/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Atividade inicial e Troca de ideias – págs. 5 e 6. Abrir vídeo EAD  

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INGLÊS: Jogo da Pista (Colors) 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

GEOGRAFIA: Atividade inicial e Hora do texto – págs. 151 a 153 Abrir vídeo EAD  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

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

ARTE: Apostila - Módulo 3 - pág. 23. 

Todas as artes - O circo. 

Assista aos vídeos sobre circo e em seguida faça um desenho sobre circo na pág. 24 

 Acesse: https://youtu.be/yrrncAmG9sE 

https://youtu.be/4M4Yxsbg4lQ 

LIÇÃO DE CASA: Português pág. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=24a33c4a-ef82-49fc-b46d-2a0e259affcc&instituto=objetivo&referencia=200320_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f0f0909a-fe98-4481-8889-05b64c52f34e&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Geografia_I_2Ano_AD
https://youtu.be/yrrncAmG9sE
https://youtu.be/4M4Yxsbg4lQ


 

 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA - 29/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Continuação Situação-problema – pág. 9. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MÚSICA: Apostila de Música – Página 19 

Propriedades do Som 

Intensidade – sons fortes e fracos 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MATEMÁTICA: Hora do jogo – pág. 10 (adaptação do jogo na aula on-line). Abrir vídeo EAD 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Hora do texto – págs. 7 e 8. Abrir vídeo EAD  

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: Atividade inicial e Hora do texto – págs. 89 a 92 Abrir vídeo EAD  

LIÇÃO DE CASA: Matemática pág. 66. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9731e9fa-6abf-4f27-ae65-99fdcf6b2fb7&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Matematica_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6c5986d5-26a7-4ba9-abb3-aa390ad28937&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Matematica_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f4000213-ba31-4665-9c4f-61ecd5ff3d4b&instituto=objetivo&referencia=200320_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=00f15d18-a735-4d2b-b6ef-eb3734aa6299&instituto=objetivo&referencia=200403_MichaellaTeruel_Ciencias_III_2Ano_AD


 

 

 
 
 

SEXTA-FEIRA  - 30/04 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Diálogo com o texto – págs. 9 e 10. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje realizaremos mais uma atividade especial de programação de informáti-

ca, onde precisaremos usar todos os nossos conhecimentos para vencermos desafios super legais, além de 

uma atividade envolvendo o nosso Projeto Pedagógico “Brincando com as sílabas”! Preparados?  

 

 HORA DO CÓDIGO: ESCREVENDO COM A ABELHA (inglês) 

 FORMANDO PALAVRAS (SÍLABAS) 

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  

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

CA (computador, notebook, celular, tablet) 

 Vídeo aula: COMO COMPARTILHAR O SEU TRABALHO PELO ZOOM DURANTE AS AULAS 

 

  3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

CIÊNCIAS: Diálogo com o texto – págs. 93 a 95 Abrir vídeo EAD + Abrir vídeo EAD  

LIÇÃO DE CASA: Ciências págs. 117 e 118. 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

 

REUNIÃO DE PAIS 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f4000213-ba31-4665-9c4f-61ecd5ff3d4b&instituto=objetivo&referencia=200320_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
https://studio.code.org/s/pre-express-2019/lessons/6/levels/1
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12191
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=00f15d18-a735-4d2b-b6ef-eb3734aa6299&instituto=objetivo&referencia=200403_MichaellaTeruel_Ciencias_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4b8d37fe-c391-4b2a-8e2b-cde8c1b9cfb1&instituto=objetivo&referencia=200403_MichaellaTeruel_Ciencias_IV_2Ano_AD

