
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 18 de Junho de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 2º Ano A do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 21 a 25/06 

 
 

  #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, 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/


 

 

 

 

No dia 25/06, das 10 às 17h, recolheremos as atividades referentes ao 2º bimestre letivo: 
Todas as Apostilas do bimestre (Matemática, Ciências, Português, História, Geografia, Inglês, 
Música e não entregar apostila de Artes).  
 PP: folhinhas referentes. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 21/06 
1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

PORTUGUÊS: Produção de texto- Formigas. Págs. 77 e 78. Abrir vídeo EAD 

 

2ª e 3ª aula: (13:45h - 15:15h) 

ARTE: Continuação do projeto pedagógico "saquinho sensorial". 

*Atividade adaptada para os alunos que não estão em aula presencial: 

Assistir os vídeos sobre o artista Alfredo Volpi e fazer desenhos e colagens usando as bandeirinhas que o 

artista gostava tanto. 

https://youtu.be/sh98BczvDqA 

https://youtu.be/z3pY4zCJ2x8 

 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h) 

PORTUGUÊS: Produção de texto – págs. 79 e 80. Abrir vídeo EAD 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

INGLÊS: Apostila - Review (pág. 42) e “Aquatic animals – Whale + Dolphin (folhinha disponível no APP) 

LIÇÃO DE CASA INGLÊS: pág. 41 (Desenhe seu “pet”, caso não tenha pode desenhar um que gostaria de 

ter) 

LIÇÃO DE CASA: Português – Págs. 96 e 97.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7c480d70-8b8c-4fda-a80d-c4cbd95b1045&instituto=objetivo&referencia=200331_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD
https://youtu.be/sh98BczvDqA
https://youtu.be/z3pY4zCJ2x8
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7c480d70-8b8c-4fda-a80d-c4cbd95b1045&instituto=objetivo&referencia=200331_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD


 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 22/06 
1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

HISTÓRIA: Desafio final – págs. 132 e 133. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

MATEMÁTICA: Folhinha impressa. (Tabuleiro de centena). 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

PROJETO: Gelatina azul. (Registro da receita). 

 

Avaliação de Português – 18h30 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, vamos conferir nosso livro digital, que envolve o nosso projeto pedagó-

gico “Imagine o mundo feito de água”! Também teremos desafios super legais sobre FESTA JUNINA!!! � 

 

 VÍDEO: COMO SURGIU A FESTA JUNINA NO BRASIL? 

 ANAGRAMA – FESTA JUNINA 

 MEMÓRIA E CAÇA-PALAVRAS – FESTA JUNINA 

 COMBINAÇÃO – FESTA JUNINA 

 FORCA – FESTA JUNINA 

 JOGOS DIVERSOS – FESTA JUNINA 

 Durante a aula, vamos conferir nosso livro virtual sobre o tema do nosso Projeto Pedagógico. 

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 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

MATEMÁTICA: Brincando com os números. (Folhinha impressa). 

LIÇÃO DE CASA: Matemática – págs. 80 e 81. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fIAxDWR8670
https://wordwall.net/pt/resource/17860266/festa-junina
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=5732
https://wordwall.net/pt/resource/16883663/motor-skills/festa-junina-
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=2082
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?procurar_por=festa%25junina&campo=area&pagina=2
https://youtu.be/TPcxhYgPu3k
https://youtu.be/5RJ0n5Kiv7Y


 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 23/06 
1ª aula: (13:00h - 13:45h) 

PORTUGUÊS: Hora da história – págs. 81 e 82. Abrir vídeo EAD 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h)  

PORTUGUÊS: Leitura de fábulas e registro da que mais gostou. 

 

3ª aula: (14:30h - 15:15h)  

INGLÊS: Apostila - Review (pág.:43) e “Aquatic animals - Shark + Seal (folhinha disponível no APP) 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

HISTÓRIA: Escrita de uma história referente a Festa Junina. (Folhinha impressa) 

 

 5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

ED. FÍSICA: SKATE I 

O skate é um esporte surgido na Califórnia, Estados Unidos, nos anos 60. Foi 

inventado por alguns surfistas, como uma brincadeira para um dia no qual não havia 

ondas no mar. A prática levou a produção dos primeiros skates e em 1965 já 

aconteceram os primeiros campeonatos. 

Claro que um dos esportes radicais mais famosos do mundo não ficaria de fora de 

nossas aulas! 

Na aula de hoje faremos a adaptação ao skate através do desenvolvimento do equilíbrio dinâmico.  

Não perca!  

 

LIÇÃO DE CASA: Português – pág. 98 e folhinha impressa do Projeto – Pense em 3 atitudes positivas que 

podemos realizar em nosso dia a dia.... (APP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7c480d70-8b8c-4fda-a80d-c4cbd95b1045&instituto=objetivo&referencia=200331_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD


 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 24/06 
1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

PORTUGUÊS: Complete as lacunas usando P e B - Folhinha impressa. 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

PORTUGUÊS: Letras maiúsculas e minúsculas – Folhinha impressa e leitura das 3 atitudes positivas que 

realizam no dia a dia. 

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h)  

MÚSICA: Projeto Pedagógico – ÁGUA - Imagine o mundo feito de água 

Música: Chuva (Livro Linha, agulha, costura: canção, brincadeira, leitura) 

Instrumento: pau de chuva 

 
 
 
 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h - 16:30h)  

PORTUGUÊS: Complete os nomes dos animais usando F ou V. (Folhinha impressa) 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

HISTÓRIA: Folhinha impressa – Palavrinhas mágicas. 

 

LIÇÃO DE CASA: Português – págs. 99 e 100. 

 

Avaliação de Matemática – 18h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA – 25/06 

1ª aula: (13:00h – 13:45h) 

MATEMÁTICA: Escreva o nome dos números por extenso. (Caderno vermelho) 

 

2ª aula: (13:45h - 14:30h) 

ED. FÍSICA: SKATE II  

Seguiremos nossa aula com o tema SKATE conhecendo movimentos básicos da modalidade: 

subir, remar, frear, fazer curvas.  

Venha e vamos juntos em mais esse desafio. 

Para saber tudo sobre a aula de hoje, não deixe de assistir o vídeo a seguir: 

APRENDA MAIS EM: https://www.youtube.com/watch?v=Wf6jOfwFC34  

 

3ª aula: (14:30h – 15:15h) 

MATEMÁTICA: Probleminhas. (Folhinha impressa). 

 

INTERVALO (15:15h – 15:45h) 

4ª aula: (15:45h – 16:30h) 

PORTUGUÊS: Cine pipoca 

 

5ª aula: (16:30h - 17:15h) 

PORTUGUÊS: Cine pipoca 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wf6jOfwFC34

