
 

 

 
Inf.: 0318/20 

 
Bragança Paulista, 08 de julho de 2020. 

#fiqueemcasa 
 

2° ano A – Ensino Fundamental 

 
Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 
Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar novos 

aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 
Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará!  

Para acessar, basta entrar no site:  http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ei 
                          Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Vamos ao trabalho! 
Relembrando o esquema de atividades remotas:  

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e se necessá-
rio for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizamos no site do colégio, www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação 

Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as atividades que deverão 

ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na execução dessas tarefas; basta 

clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo e na 

execução das tarefas da apostila. 

 As atividades em folhinhas, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente Conteúdo de 

aula/dever. 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês deverão 

fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preciso entender que 

estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica Valéria (9 

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

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à vontade para 
retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras informações do portal. 
Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 
Saudades... Com carinho... Professores do 2° ano 

 
 
 
 
 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1


 

 

 
Programação para a semana de 08/07 a 14/07 
 
RECADO IMPORTANTE: Ao acessar o link para fazer a avaliação digital, você deverá preencher os dados pesso-

ais (nome completo, número de chamada, RM e turma).  

QUARTA-FEIRA – 08/07 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=bqGSLuh0lYo com a revisão dos conteúdos da Prô Ana Paula e Prô Mariana para 

as Atividades Avaliativas. 

Revisão de História e Geografia: atividades de revisão (AV1) que foram entregues impressas pelo Colégio. 

Referentes às páginas 112 a 118, 120 a 124,152 a 162 (apostila do 2º bimestre). 

AVALIAÇÃO DIGITAL DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA - 18:00h 

INTERVALO  

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/48G25p3d5to com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, continuaremos com a atividade de GAMIFICAÇÃO! Para isso, conforme combinamos no bate papo, vamos 

montar um novo CAÇA PALAVRAS, mas desta vez será para jogar on-line!!! Siga as instruções da atividade no meu vídeo acima. 

Para essa atividade, por favor, peça a ajuda de alguém da sua família! Procure fazer esta atividade em um computador, notebook ou 

similar. 

Também segue um site bem legal de livros de histórias on-line, para ler junto com a família! Uma pequena biblioteca virtual!  

ATENÇÃO: 

Guarde um dos seus caça palavras (atividades das semanas de 01 a 07/07/20 OU de 08 a 14/07/20). Em breve, o pedirei para 

uma avaliação do bimestre (aguarde orientações do colégio).  

Quem ainda não postou o seu avatar da semana passada, tente postar nas suas redes sociais nesta semana com a hashtag #objetivo-

bragança, ok! 

Uma dica: Se desejar, pause o vídeo com as orientações da professora após a explicação de cada atividade. Realize a mesma e retor-

ne ao vídeo dela para a explicação da próxima atividade. 
 

 GERADOR DE CAÇA PALAVRAS ON-LINE  

 LIVROS ON-LINE para ler com a família e se divertir 

 
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) 
 

Adorei o nosso bate papo da última semana!!! Vou te esperar no próximo!!! 
 
 

QUINTA-FEIRA – 09/07 

INGLÊS: Acessar o link:   Clique aqui   com as orientações da teacher Amanda.   

Fazer os exercícios do arquivo anexo como revisão do conteúdo (disponível no App – Ambiente Conteúdo de Aula/dever)  e preencher 

as páginas 42, 43 e 44 da apostila (que são exercícios de revisão também para a AV1). 

INTERVALO  

AVALIAÇÃO DIGITAL DE INGLÊS - 18:00h 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bqGSLuh0lYo
https://youtu.be/48G25p3d5to
https://www.educolorir.com/wordsearch.php
http://espacodeleitura.labedu.org.br/livros/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/aSCuQxHCnYc


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 10/07 

Revisão de Ciências: atividades de revisão (AV1) que foram entregues impressas pelo Colégio. 

Referentes às páginas 90 a 95, 98 a 104 e 107 (apostila do 2º bimestre). 

AVALIAÇÃO DIGITAL DE CIÊNCIAS - 18:00h 

INTERVALO  

MÚSICA: Acessar o link:  https://youtu.be/C4igBOrEYlM com as orientações da professora Cris.  

Propriedades do som – intensidade e altura 

Exercícios de Fixação - Apostila de Musica – pág 44 – exercícios 5 e 6 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 13/07 

Revisão de Português: atividades de revisão (AV1) que foram entregues impressas pelo Colégio. 

Referentes às páginas 7 a 10, 13 a 27, 31 e 32 (apostila do 2º bimestre). 

AVALIAÇÃO DIGITAL DE PORTUGUÊS - 18:00h 

INTERVALO  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=gDtbmK1e3Xg&t=3s com as orientações da professora Vivian.  

Objetivos: Desenvolver habilidades e capacidades físicas; agilidade; atenção; percepção e foco no olhar. 

Material: sacolinha plástica 

Atividade:Cortar a sacolinha em três tiras e realizar o exercício propostos no vídeo, com ambas as mãos (direita e esquerda), num total 

de três vezes cada. 
Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=hhCDYGfa8LQ com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: 

Abaixo, você terá acesso à descrição das atividades propostas no vídeo acima:  

  

MEU CORPO: 

Nessa semana, iremos tratar de uma nova capacidade física: o equilíbrio! 

Equilíbrio é a capacidade de manter, através de ações musculares, seu corpo ou de-

terminado objeto em estado estável em relação a fatores do ambiente (gravidade). 

Em nossa prática você deverá realizar o “Equilíbrio do Chaves”, utilizando um cabo de 

vassoura e tentando mantê-lo em equilíbrio em sua mão, dedos, pé ou qualquer outra 

parte do corpo. Também realizar o avião (veja imagem), onde o aluno tenta manter a 

postura mais reta possível enquanto se equilibra em uma perna só. 

Teremos novas propostas de equilíbrio também no DESAFIO DA SEMANA, à seguir: 

 

DESAFIO DA SEMANA: 

No Desafio da Semana, iremos realizar o equilíbrio do corpo e de objetos ao mesmo tempo!  

Utilize um livro (com permissão de um adulto), pote plástico, ou qualquer outro material e tente caminhar por uma 

linha equilibrando este objeto em sua cabeça. Varie os objetos (um mais pesado e outro mais leve) sendo que 

geralmente quanto mais leve o objeto, mais difícil de equilibrar e caminhar.   

Divirta-se e boa semana!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/C4igBOrEYlM
https://www.youtube.com/watch?v=gDtbmK1e3Xg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=hhCDYGfa8LQ


 

 

 
 

TERÇA-FEIRA – 14/07 

 

Revisão de Matemática: atividades de revisão (AV1) que foram entregues impressas pelo Colégio. 

Referentes às páginas 5 a 9, 12 a 16, 19 a 22, 24 e 25, 28 a 31 (apostila do 2º bimestre). 

AVALIAÇÃO DIGITAL DE MATEMÁTICA - 18:00h 

INTERVALO  
 

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

Vamos conhecer as texturas táteis dos objetos em casa. 

 

 
 

https://youtu.be/kv-VQsedwkU

