Bragança Paulista, 03 de setembro de 2021.
Srs. Pais e alunos do 2º Ano B do Ensino Fundamental
Planejamento Semanal de 06 a 10/09

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 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.

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,

SEGUNDA-FEIRA – 06/09
RECESSO ESCOLAR
TERÇA-FEIRA – 07/09
FERIADO: INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
QUARTA-FEIRA – 08/09
1ª aula: (13:00h – 13:45h)
PORTUGUÊS: Hora do texto. Págs. 67 e 68.
2ª aula: (13:45h – 14:30h)
INGLÊS: Apostila - Lesson 3 - Happines is...to dream! - pág:23 (Ouça, desenhe e marque)
Lição de casa (Homework) – pág: 24 (Leia, conte e desenhe o que se pede) e 25 (Leia, escreva o
número e desenhe a quantidade)

3ª aula: (14:30h - 15:15h)
PORTUGUÊS: Diálogo com o texto. Pág. 69.

INTERVALO (15:15h – 15:45h)
4ª e 5ª aula: (15:45h - 17:15h)
ARTE: Continuação da atividade de pintura e colagem na tela tema Chapeuzinho Colorido.
Projeto Pedagógico.
LIÇÃO DE CASA: Matemática - págs. 35 e 36. (Montar o jogo: Tiro ao alvo).

QUINTA-FEIRA –09/09
1ª aula: (13:00h – 14:30h)
MATEMÁTICA: Jogo: Tiro ao alvo.

2ª aula: (13:45h - 14:30h)
MÚSICA: Projeto pedagógico: “O bonito desta vida, é ter história pra contar!”
Apreciação e exploração da música: Mudar o mundo (Tac Tacs)
Dinâmica das virtudes (com bexigas).
3ª aula: (14:30h – 15:15h)
MATEMÁTICA: Registro do jogo. Pág. 37.

INTERVALO (15:15h – 15:45h)
4ª aula: (15:45h - 16:30h)
PORTUGUÊS: Brincando com rimas - págs. 70 a 72.

5ª aula: (16:30h - 17:15h)
PORTUGUÊS: Produção de texto - págs. 73 a 76.
LIÇÃO DE CASA: Ciências - págs. 170 a 172.

SEXTA-FEIRA – 10/09
1ª aula: (13:00h – 13:45h)
PORTUGUÊS: Sinônimos e Antônimos. Págs. 77 a 79.

2ª aula: (13:45h - 14:30h)
INFORMÁTICA: Olá, pessoal!!! Hoje, vamos reforçar nossos conhecimentos de Informática acessando uma super plataforma de jogos educativos e treinando leitura em duas super bibliotecas virtuais!!! ��


COKITOS (site Coquinhos) – escolha a sua idade



Bibliotecas virtuais:
 Dentro da história
 Eu leio para uma criança (estante virtual)

3ª aula: (14:30h – 15:15h)
PORTUGUÊS: Hora do texto. Págs. 80 a 82.

INTERVALO (15:15h – 15:45h)
4ª aula: (15:45h – 16:30h)
MATEMÁTICA: Jogo: Cine Objetivo - págs. 51 a 53.

5ª aula: (16:30h - 17:15h)
MATEMÁTICA: Cinema - págs. 53 a 55.
LIÇÃO DE CASA: Matemática – págs. 77 e 78.

10/09 - AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA ÀS 18:30H

