
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 06 de agosto de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 2º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 09 a 13/08 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
 

 

 

Revigorados, seguimos com nossas aulas de forma hibrida, mas com a maioria presencial. 

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso de to-

dos. 

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. 

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao 

aluno, familiares 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 – 09/08 

1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

 PORTUGUÊS: Exploração e descoberta - págs. 9 a 13.  Abrir vídeo EAD 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h) 

ARTE: Tema "pontos" 

Assistir o vídeo e em seguida, fazer um desenho com pintura de tinta usando pontos.  

https://youtu.be/hHntTDNCPMw 

Fazer uma colagem com forminhas de doces (círculos). 

 

 
 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

CIÊNCIAS: Diálogo com o texto - págs. 97 e 98. Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INGLÊS: Apostila - Lesson 1 (Happines is...to learn everyday! - pág: 5 – Ex 2- Ler e encontrar as 

matérias. Ex 3 - Escrever e desenhar sua matéria favorita) - Homework pág: 6 – Olhar e pintar. Es-

crever e desenhar a cidade em que você vive. 

LIÇÃO DE CASA: CIÊNCIAS – Págs. 161 a 164. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=42631b54-2d19-463d-98ae-e68f49109300&instituto=objetivo&referencia=200507_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_III_2Ano_AD
https://youtu.be/hHntTDNCPMw
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=960dab8e-b456-4d44-a83a-0540f347e4a4&instituto=objetivo&referencia=200706_IldaBarbosa_Ciencias_II_2Ano_AD


 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 10/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Ampliação dos saberes - Hora de resolver problemas – págs. 12 a 16. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h – 14:30h)  

BIBLIOTECA: Leitura de um livro escolhido pela professora, escrita e desenho do acontecimento 

mais importante da história no caderno amarelo. 

  

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Nas atividades de hoje, desafios de Ciências, Ma-

temática e de Lógica de Programação! Vamos lá!!! ��� 

 

 ARRASTE AS FICHAS – CORPO HUMANO (lembre-se de clicar em “VE-

RIFIQUE” – botão verde no final) 

 CAÇA-PALAVRAS – CORPO HUMANO 

 PACMAN DA MATEMÁTICA (no início do jogo, escolher a 1ª ou a 2ª opção – ADIÇÃO 

e/ou SUBTRAÇÃO) 

 PROGRAMAÇÃO REVERSA (Para onde vai o robô? Observe os blocos de programação 

abaixo do tabuleiro, descubra o caminho do robozinho roxo e depois clique na forma 

correta que aparece nas mãos do robô maior) 

_____________________________________________________________________  

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 COMO ACESSAR OS LINKS DAS ATIVIDADES PELO BATE PAPO DO ZOOM NAS AU-

LAS DE INFORMÁTICA (computador, notebook, celular, tablet) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

GEOGRAFIA: O vaivém no nosso dia a dia - págs. 159 a 166. Abrir vídeo EAD 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA – Págs. 71 e 72. 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c11dece3-b1e8-408f-922f-8db098467631&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20saberes%20-%20Hora%20de%20resolver%20problemas
https://www.digipuzzle.net/kids/humanbody/puzzles/sorting_body_parts.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/ciencias/index.htm
https://www.digipuzzle.net/kids/humanbody/puzzles/wordsearch_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/ciencias/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/pacman/pacman_math.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica/index.htm
https://www.coquinhos.com/programacao-reversa-para-criancas-para-onde-o-robo-vai/play/
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=47470903-7286-4d0b-9de9-9ee85b8e56d1&instituto=objetivo&referencia=200702_LigiaFreitas_Geografia_II_2Ano_AD


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 11/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Hora do texto - págs. 14 a 17.  Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h – 14:30h) 

PORTUGUÊS: Análise e reflexão sobre a língua – Sílabas. Págs. 18 e 19. Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

INGLÊS: Apostila - Lesson 1 (Happines is...to learn everyday! - pág. 7,8,9 – Ex. 5: Ouvir e ler o po-

ema. Ex. 6: Completar o quadro com os nomes dos dias da semana, de acordo com o horário de 

classe. Ex. 7: Recortar e colar os nomes dos dias da semana, que estão nas folhas cartonadas no 

final do caderno. Completar o quadro do mês com os dias. Ex. 8: Ouvir, ler e marcar.) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

HISTÓRIA: Os primeiros registros – Diálogo com o texto. Págs. 125 a 129. Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: COORDENATIVOS (BOLA NAS MÃOS) 

Essa semana iremos trabalhar nossa habilidade manual e pedal, através de 

exercícios coordenativos nas modalidade basquetebol e futsal. 

Então já deixe separado uma bola e um espaço para a realização de nossas atividades! 

Também te encaminho um link com desafios motores para esse primeiro dia. 

LINK com atividades de BASQUETEBOL: https://www.youtube.com/watch?v=1PC0PS9RMB8 

ATENÇÃO: Não se esqueça de imprimir e fazer seus registros no documento “REGISTRO MEN-

SAL – EDUCAÇÃO FÍSICA” disponível em nosso APP na aba Tarefa/Dever (apenas para alunos 

que estão no ensino remoto. 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS – Pág. 92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0f058d75-5116-4439-8e1e-a8b473b612e0&instituto=objetivo&referencia=200507_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_IV_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=63f68f58-894a-401e-b204-b0489200e8ad&instituto=objetivo&referencia=200507_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_V_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9312c3c8-4e9e-45e9-9e04-7143d538ecfe&instituto=objetivo&referencia=200620_LigiaFreitas_Historia_I_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=1PC0PS9RMB8


 

 

 

 
 

QUINTA-FEIRA – 12/08 

1ª aula: (13:00h – 14:30h) 

MATEMÁTICA: Leitura e escrita de números. Págs. 17 e 18. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Desafio final. Pág. 19.  Abrir vídeo EAD 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MÚSICA: Apostila de Música – Páginas 9 e 10 

              Módulo 3 – Folclore, música e brincadeiras 

              Folclore – Músicas Folclóricas Brasileiras (Exploração e descoberta) 

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

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Hora da história. Pág. 20. Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

CIÊNCIAS: É bom saber!!! Págs. 99 a 103.  Abrir vídeo EAD 

 

LIÇÃO DE CASA: HISTÓRIA – Pág. 146. Para dia 16/08 (Vale nota de TG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dd9a8bf4-07cf-44f9-880a-4e37ef4bd485&instituto=objetivo&referencia=200611_FabianaLago_Matematica_IV_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dd9a8bf4-07cf-44f9-880a-4e37ef4bd485&instituto=objetivo&referencia=200611_FabianaLago_Matematica_IV_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cd97c4ee-8963-4c94-b3aa-ae3eee550fbf&instituto=objetivo&referencia=210723_RenatoCardoso_Musica_II_2Ano_AD_ZOOM%20%20
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45990378-21bd-4568-aa21-bb2ec17589cf&instituto=objetivo&referencia=200513_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=960dab8e-b456-4d44-a83a-0540f347e4a4&instituto=objetivo&referencia=200706_IldaBarbosa_Ciencias_II_2Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 13/08 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Produção de Texto - págs. 21 e 22.  Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

EDUCAÇÃO FÍSICA:  

COORDENATIVOS (BOLA NOS PÉS) 

Dando continuidade à nossa semana vamos aos exercícios coordenativos en-

volvendo bola nos pés! Siga todas as nossas sugestões na aula ao vivo, obser-

ve o desafio proposto no link abaixo e não deixe de preencher o REGISTRO 

MENSAL – EDUCAÇÃO FÍSICA, disponível em nosso APP. 

LINK com atividades de FUTSAL: https://www.youtube.com/watch?v=8P4EGQbf7qk 

Boa atividade! 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

CIÊNCIAS: Diálogo com o texto - págs. 104 a 106.  Abrir vídeo EAD 

 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª e 5ª aula: (15:45h – 17:15h) 

MATEMÁTICA: O trem de ferro. Suas experiências - págs. 20 e 21. Abrir vídeo EAD 

 

LIÇÃO DE CASA: CIÊNCIAS – Págs. 165 e 166. 

 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5261a71c-1494-4141-9e58-9758a6bad145&instituto=objetivo&referencia=200513_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=8P4EGQbf7qk
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=960dab8e-b456-4d44-a83a-0540f347e4a4&instituto=objetivo&referencia=200706_IldaBarbosa_Ciencias_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=acbc088a-e66f-43ad-81cd-e1ca2017d784&instituto=objetivo&referencia=200525_LigiaFreitas_Matematica_I_2Ano_AD

