
 

 

Inf.: 0390/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 29 de julho de 2020. 
 

  
 

 #fiqueemcasa 
 

2° ano B – Ensino Fundamental 

 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-

vos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

           Daremos continuidade a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), sempre ao vivo, no horário 

das 13:00h às 16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Ati-

vidade Digital Dirigida será essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o 

processo avaliativo.  

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1 

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

 

 Toda quarta-feira, continuaremos a disponibilizar no site do Colégio, www.objetivobp.com.br, 

na aba “Orientação Online”, as programações semanais, fundamentais para a organização dos 

alunos, pois apresentam de maneira simples e organizada, todas as atividades da semana. 

 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Valéria (9 3340-5814) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 

 
Saudades... Com carinho... Seus professores  

 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
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Planejamento Semanal de 29/07 a 04/08 
 
Obs.: Solicitamos ainda que aqueles que estejam com livros da biblioteca em casa, os devolvam 
juntamente com as atividades.  
 

QUARTA-FEIRA – 29/07 

Link para orientações da Professora Ana Paula:  https://www.youtube.com/watch?v=Veo1WG6NFhk&list=UU3tmlaB74YCL7Ol87GTVcBA 

Nas aulas ao-vivo, faremos a correção das AV2 de História / Geografia e Ciências. 

HISTÓRIA: Atividade Inicial – página 123. Abrir vídeo. ASSISTIR ATÉ O TEMPO DE 2:13. 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/vXCs8np5aMs com as orientações da professora Cris. 

Canto coral – Canção folclórica do Congo 

Música: Banaha 

Canto e percussão corporal 

Banaha · R. Robinson · Amadeus-IN – Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=E9t0nGVeZy4 
 

QUINTA-FEIRA – 30/07 

Nas aulas ao-vivo, faremos a correção das AV2 de Português e Matemática. 

CIÊNCIAS: Atividade Inicial – páginas 89 a 91. Abrir vídeo. ASSISTIR ATÉ O TEMPO DE 3:26. 

INGLÊS: Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=0dGLna0mv1o  com as orientações da professora Mariana Chiarion.  

Apostila 3 – Lesson 1 – Happiness is to learn every day! 

Páginas: 2 a 5 – Subjects 

Vídeo do Portal: Happiness is to learn everyday (I) 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5917d941-1e93-48b1-ba7d-

dd64d175bab8&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_I_2Ano_AD 
  

SEXTA-FEIRA – 31/07 
 

GEOGRAFIA: Unidade 3 “Quem não se comunica...se trumbica” – Suas experiências – páginas 157 e 158. Abrir vídeo.  

ASSISTIR ATÉ O TEMPO DE 4:55. 

Português: Unidade 5 “Folclore da nossa terra” – páginas 5 a 7. Abrir vídeo.  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=7k7yZzJWTjM com as orientações do professor Jefferson 

Caetano.  

Programação: PROPOSTA DA SEMANA: 

EU AMO ESPORTES! – PARTE 2 

Na semana anterior iniciamos nossa série perguntando quais seus esportes preferidos e 

pedindo que os praticassem em casa, com as devidas adaptações. Vocês 

tiveram acesso também a um link para o vídeo que mostra a variedade de 

esportes existentes, o amor que as pessoas demonstram por eles e os valo-

res que podemos aprender.  Para essa semana vamos nos aprofundar um 

pouco no assunto: Você sabe a diferença entre BRINCADEIRA, JOGO e ESPORTE?  

Em nossa ADD conversaremos um pouco mais sobre isso. 

Por fim, que tal tentar praticar algo diferente essa semana? 

Ao brincar com o jogo “TwoPlayerGamesChallenge” que indicamos na semana passada 

você pôde praticar uma série de jogos e esportes diferentes e que até podem ser construídos 

em casa. Portanto, tente praticar um novo jogo ou esporte em sua casa ou construa você mesmo com materiais adaptados/reciclados. 

No link de orientação do professor você terá uma série de sugestões bem legais!  

Para mostrar a seus amigos o que você fez é possível fazer um registro fotográfico, fazer uma publicação nas redes sociais ou mos-

trar o material que produziu pela webcam em nossa próxima ADD. 

Até semana que vem! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Veo1WG6NFhk&list=UU3tmlaB74YCL7Ol87GTVcBA
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9312c3c8-4e9e-45e9-9e04-7143d538ecfe&instituto=objetivo&referencia=200620_LigiaFreitas_Historia_I_2Ano_AD
https://youtu.be/vXCs8np5aMs
https://www.youtube.com/watch?v=E9t0nGVeZy4
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4b457ee6-9ccf-44cc-9a85-17e4368dced9&instituto=objetivo&referencia=200706_IldaBarbosa_Ciencias_I_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=0dGLna0mv1o
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5917d941-1e93-48b1-ba7d-dd64d175bab8&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5917d941-1e93-48b1-ba7d-dd64d175bab8&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=60fe6b78-06a1-4594-8df8-cb9a41d704e1&instituto=objetivo&referencia=200702_LigiaFreitas_Geografia_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d3e0cb4d-c4f1-4c89-83b9-704a6eab28c7&instituto=objetivo&referencia=200507_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=7k7yZzJWTjM


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 03/08 

HISTÓRIA: Hora do texto – Páginas 124 a 126. Abrir vídeo. ASSISTIR A PARTIR DO TEMPO DE 2:13. 

MATEMÁTICA: Unidade 9 “Operações enigmáticas” – Páginas 5 a 7. Abrir vídeo.  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=5UCcuXwh8Dw com as orientações da professora Vivian. 

Objetivos: Estimular a agilidade, a atenção, coordenação motora; o ganhar e perder e o ritmo das crianças. 

Material: Folha de sulfite peça de lego. 

Atividades: "Gol a gol", usando pedra, papel e tesoura. 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/pZu0xm-N9Wc com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos reforçar nossos estudos sobre os instrumentos musicais? Será que você conseguirá identifi-

car os timbres deles? Depois, vamos nos divertir e estudar ao mesmo tempo, vencendo os desafios 

de Língua Portuguesa e Matemática! Além disso, vamos treinar o uso do teclado! Vamos lá!!! 

 INSTRUMENTOS MUSICAIS 

 SEPARE AS SÍLABAS 

 ANTECESSOR E SUCESSOR 

 DIGITAÇÃO DAS LETRAS NO TECLADO 

CONTEÚDO ESPECIAL (acesse se necessário): 

 ATIVANDO O ADOBE FLASH PLAYER PARA ABRIR OS JOGOS 

 PERSONALIZANDO O  ZOOM NOS BATE PAPOS (apelido, plano de fundo virtual e idioma) 

 

TERÇA-FEIRA – 04/08 

PORTUGUÊS: Hora do texto e Diálogo com o texto – Página 8. Abrir vídeo.  

MATEMÁTICA: Jogo “Vinte e Um” – Páginas 8 e 9. Abrir vídeo.  ASSISTIR ATÉ O TEMPO DE 6:34. 

ARTE: Acessar o link https://youtu.be/mdFVnOB7Ce8 com as orientações da professora Adriana. 

 Construir um cenário depois de conhecer o quadro "Morro da  favela" do artista Heitor dos Prazeres. 

 

 
 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9312c3c8-4e9e-45e9-9e04-7143d538ecfe&instituto=objetivo&referencia=200620_LigiaFreitas_Historia_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8be56299-1443-4da6-97ec-cbb33d2a8bf2&instituto=objetivo&referencia=200611_FabianaLago_Matematica_I_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=5UCcuXwh8Dw
https://youtu.be/pZu0xm-N9Wc
https://www.cokitos.pt/adivinhe-o-instrumento-musical/play/
http://www.escolagames.com.br/jogos/separeSilabas/?deviceType=computer
http://www.escolagames.com.br/jogos/antecessorSucessor/?deviceType=computer
https://www.cokitos.pt/digitar-letras-no-teclado/play/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0f4dc0f0-ea0c-4a15-b506-38db535149ad&instituto=objetivo&referencia=200507_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=86dfbc21-2f2b-4a39-abb5-6d66ed25f482&instituto=objetivo&referencia=200611_FabianaLago_Matematica_II_2Ano_AD
https://youtu.be/mdFVnOB7Ce8

