
 

 

 
Inf.: 0341/20 

 
 

Bragança Paulista, 15 de julho de 2020. 
 
 

#fiqueemcasa 
 

2° ano A – Ensino Fundamental 

 

   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. 

   A partir dessa semana, iniciaremos nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), sempre ao 

vivo, no horário das 13:00h às 16:30h, assim, não teremos mais os “Bate-papos”. A Atividade 

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-ei 

 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... Professores do 2° ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
Programação para a semana de 15/07 a 21/07  
 

QUARTA-FEIRA – 15/07 

VÍDEO DOS BRINQUEDOS! ACESSE O LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Ao04gyF6YdI 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=pvBECQWYK0w com as orientações da professora Mariana.  

PORTUGUÊS: Módulo 04 – É hora de história! 

Vídeo 12 – Produção de texto – “A cigarra e a formiga” (Prof.ª Silvia). Abrir vídeo 

ASSISTIR O VÍDEO ATÉ O TEMPO DE 06:05. 

Realizar as atividades das páginas 77 e 78 (utilizar o encarte da página 103).  

CIÊNCIAS: Módulo 02 – Os seres vivos e ao ambiente. 

Vídeo: Teatro de Sombras. Abrir vídeo e realizar registro do que mais gostou na página 115. 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/OGe9Av-aWv8  

Apostila de Música - Exercícios de Fixação  

Código Morse. 

Fonte sonora, intensidade, altura e duração. 

Atividades: páginas 44 e 45 - exercícios 7, 8, 9 e 10. 

 
 
 

QUINTA-FEIRA – 16/07 

MATEMÁTICA: Módulo 08 – Delícias Saudáveis 

Vídeo 03- Momento da história da Matemática/ Hora de resolver problemas. (Prof.ª Débora). Abrir vídeo. 

Realizar as atividades das páginas 57 a 61. 

GEOGRAFIA: Módulo 02 – Bairros e mais bairros. 

Vídeo 06- Oficina cartográfica. (Prof.ª Lígia) Abrir vídeo. 

Realizar as atividades das páginas 171 a 173 (cartonados páginas 177 a 191). 

INGLÊS:  

Lesson 5 – It’s good…to have a pet! 

Acessar o link: Clique aqui com as orientações da Teacher Danielle. 

Acompanhar o vídeo e fazer as atividades das páginas 38, 39, 40 e 41. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ao04gyF6YdI
https://www.youtube.com/watch?v=pvBECQWYK0w
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7c480d70-8b8c-4fda-a80d-c4cbd95b1045&instituto=objetivo&referencia=200331_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=DBJrZYmK_UA
https://youtu.be/OGe9Av-aWv8
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=368cf9f0-a606-480a-b446-e68b705d2014&instituto=objetivo&referencia=200403_DeboraCruz_Matematica_III_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=147f3248-4679-4e7b-a161-d3ab746d0080&instituto=objetivo&referencia=200331_LigiaFreitas_Geografia_II_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b04a8969-12ea-4fcc-b8fa-cf26766a04df&instituto=objetivo&referencia=200402_DaniellePadilha_Ingles_II_2Ano_AD


 

 

 

 
 

SEXTA-FEIRA – 17/07 

PORTUGUÊS: Módulo 04 – É hora de história! 

Vídeo 12: Produção de texto – “A cigarra e a formiga” (Prof.ª Silvia). Abrir vídeo 

ASSISTIR O VÍDEO A PARTIR DO TEMPO DE 06:05. 

Realizar as atividades das páginas 79 e 80 + Lição de Casa página 99 e 100. 

CIÊNCIAS: Módulo 03 – Lição de casa. 

Vídeo 02: Lição de casa 3 e 4 (Prof.ª Michaélla).  Abrir vídeo 

ASSISTIR O VÍDEO A PARTIR DO TEMPO DE 04:58. 

Realizar a lição de casa das páginas 124 a 126. 

Educação Física: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=1O1bl2L9bvo&t=8s com as orientações do professor 

Jefferson Caetano. 

Programação: PROPOSTA DA SEMANA: O CHÃO É LAVA! 

A atividade desta semana é febre entre a criançada: O chão é lava! 

O objetivo é que os participantes, ao ouvir o comando “o chão é lava” devem subir em qualquer lugar pró-

ximo, evitando ser derretido pelo chão de lava.  

ATENÇÃO: Antes de começar a brincadeira consulte um adulto para saber onde poderá brincar. Além disso, segue 

abaixo sugestões de materiais que podem ser utilizados para realizar a brincadeira sem precisar subir em nenhum 

lugar perigoso. 

SUGESTÃO DE MATERIAIS: Toalhas e tapetes, almofadas, bambolês, jornais e revistas velhos, quadrados colocados no chão (de 

papel ou feitos com giz).  

Aproveite também para fazer variações da brincadeira: solicitar diferentes movimentos antes de dar o comando de “o chão é lava”, z i-

gue-zague, frente e costas, andar pulando em um pé só, etc. Também variar como deverão subir e se equilibrar. Use a imaginação e 

faça a adaptação da brincadeira no local que você tem em casa. Chame a família para se divertir com você.  Eles vão adorar!!! 

Aqui você encontra um link com muitas sugestões de como variar a sua brincadeira. 

https://www.youtube.com/watch?v=pKigAeKJXkI&feature=emb_logo 

Até semana que vem! 

 

SEGUNDA-FEIRA – 20/07 

MATEMÁTICA: Módulo 08 – Delícias Saudáveis 

Vídeo 04 - Leitura e escrita de números/ Estimativa e Desafio final. (Prof.ª Débora). Abrir vídeo. 

Realizar as atividades das páginas 62 a 65. 

HISTÓRIA: Módulo 02- Convivência em todos os cantos e suas histórias. 

Vídeo 07- Meu mundo no mapa do mundo. (Prof.ª Evlin Dias Gomes). Abrir vídeo. 

Atividade: Você deverá escolher um lugar que já viajou e gostaria de retornar de tão legal que foi essa viagem. Então agora, chegou o 

momento de viajar para esse lugar novamente, só que sem estar lá, usando apenas suas lembranças, de como é esse local, se é lon-

ge ou perto, se precisou de avião para chegar, comidas típicas, enfim, só você poderá lembrar de tudo isso, pois as lembranças desse 

lugar estão guardadas no coração e na memória, não é mesmo? O registro deverá fazer ser realizado no caderno de história (azul). 

Boa viagem! 

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

Programação: Nessa semana, continuaremos utilizando a GAMIFICAÇÃO, para aprender ainda mais, elaborando um 

jogo de STOP. Você conhece esse jogo? Já jogou? Então, não perca a vídeo aula da profª. Gabriela acima, com todas 

as orientações! E depois aproveite para se divertir com a sua família jogando “STOP”! 

GERADOR DE ROLETA                                TABELA PARA O JOGO STOP 1 

OBS.: Por favor, guarde uma cópia de um jogo Caça Palavras, a foto ou a impressão da sua roleta e uma tabela do jogo STOP criado 

por você. Em breve, o Colégio dará todas as orientações para que esses trabalhos sejam enviados para avaliação, ok! 

  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) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=R0LDMIb_93U com as orientações da professora Vivian. 

Objetivos: Flexibilidade; Equilíbrio; força e noção espacial. 

Material: Fita adesiva; tampinha de garrafa e balde. 

Atividades: Alongamento/flexibilidade e amarelinha desconstruída (Desenhar uma amarelinha com giz ou fita adesiva com 14 quadra-

dos, dois em dois; colocar alternando tampinhas. O aluno deverá pular em um pé só (ora pé direito, ora pé esquerdo (igual amarelinha) 

parar no quadrado lateral pegar a tampinha continuar percurso e ao final lançar em um balde. 
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http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7c480d70-8b8c-4fda-a80d-c4cbd95b1045&instituto=objetivo&referencia=200331_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=af16e878-4aaa-48d0-8d64-080117a29604&instituto=objetivo&referencia=200403_MichaellaTeruel_Ciencias_XII_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=1O1bl2L9bvo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=pKigAeKJXkI&feature=emb_logo
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=96a69f2a-d145-4e21-a123-8b1b37e02916&instituto=objetivo&referencia=200403_DeboraCruz_Matematica_IV_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bdcb1ece-e297-46c2-a66a-62df46b27500&instituto=objetivo&referencia=200406_EvlinGomes_Historia_Geografia_2Ano_AD
https://youtu.be/jlIZpQkEzoY
https://www.classtools.net/random-name-picker/
https://drive.google.com/file/d/1cqJ3Omhc7Cze1Vk2JLGDv2oRMOG8c7rH/view?usp=sharing
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://www.youtube.com/watch?v=R0LDMIb_93U


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 21/07 

PORTUGUÊS: Módulo 04 – É hora de história! 

Vídeo 13: Hora da história – Fábulas variadas. Abrir vídeo 

Realizar as atividades das páginas 81 e 82.  

 

MATEMÁTICA: Módulo 08 – Delícias Saudáveis 

Realizar as atividades de casa das páginas 80 e 81. 

 
ARTE: Acessar o link:  https://youtu.be/RWeblsE1Okw com as orientações da professora Adriana Fambrini. 

Vamos conhecer outros tipos de texturas usadas nas Artes.  
Fazer um desenho e depois  explorar os vários tipos de texturas gráficas como: bolinhas, xadrez, listras, etc.. 
 

 
 

  
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=532ffcf8-d1a9-41f5-beab-8a78857c5e7e&instituto=objetivo&referencia=200331_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
https://youtu.be/RWeblsE1Okw

