
 

 

Inf.: 077720 
 
 

Bragança Paulista, 25 de novembro de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 2º ano B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 25/11 a 01/12 

 

#fiqueemcasa 
 
  

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. 

Lembrando que a nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), acontece 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 é 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  
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Planejamento Semanal de 25/11 a 01/12 
 

ENTREGA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO 4º BIMESTRE: DIA 26/11 – DAS 9H ÀS 12H30 

 ENTREGA DAS APOSTILAS DO 4º BIMESTRE E OS CADERNOS. 

 ENTREGAR A APOSTILA 4 DE INGLÊS. DEIXAR AS FOLHAS DESTACADAS EM CASA. 

 ENTREGAR A APOSTILA DE ARTE E MÚSICA 

 ATIVIDADE EM FOLHINHA DE INFORMÁTICA – APENAS OS ALUNOS QUE NÃO PARTICIPAM DAS ADDS.     

 

QUARTA-FEIRA – 25/11 

PORTUGUÊS: Produção de texto – pág. 83 e Ilustração – pág. 84 

REVISÃO AV2 MATEMÁTICA 

MÚSICA: Acessar o link   https://youtu.be/apHew7IEV34  com as orientações da professora Cris Lima. 

Figura de som – semínima. 

Figura de silêncio – pausa da semínima. 

Treino de sequências. 

Músicas: Hora do silêncio – Marcelo Serralva. 

Pica Pau – Trangalhanças. 

Natal plim plim plim – Marcelo Serralva. 

Material necessário: 1ª opção: Um copo de vidro ou acrílico com água e um lápis. 

2ª opção: Um copo de plástico (sem água) e um lápis. 

(escolha entre a opção 1 ou 2, a que for mais adequada) 

Bingo dos instrumentos musicais a ser realizado na ADD: Destacar os cartonados das págs. 35, 37 (recortar todos os instrumentos). 39 

(montar o envelope) e 41 (recortar todos os instrumentos).  

 
AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA: 18 HORAS (www.objetivobp.com.br – Acesso Restrito – AVA Ambiente Virtual de Avaliação) 

 

QUINTA-FEIRA – 26/11 

Atividades serão realizadas em folhas avulsas e não serão para entrega! 

REVISÃO: Produção de texto a partir de imagens. Multiplicação e representação no quadriculado. 

BRINCADEIRA: MIMÍCA E DUBBLE 

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=yyDVJ-TrGHI com as orientações da professora Mariana.   

Páginas 35 a 38 e 45 a 47 – Produção de árvore e cartões de natal com as folhas cartonadas que foram destacadas da apostila. 
  

SEXTA-FEIRA – 27/11 

REVISÃO: Conta armada e Cálculo mental. 

BRINCADEIRA: SOLETRANDO E FORCA. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON): Se você participa das ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, 

bastando participar e aprender muito com o professor e os amigos. Caso contrário, acesse o link 

https://www.youtube.com/watch?v=p1jfCuStKKM com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Relembramos nessa semana o JOGO DA MEMÓRIA, onde produzimos o jogo através das fotos de 

nossos esportes favoritos. Agora, com aquele “Q” a mais que todos têm visto nas últimas aulas, vamos 

incluir elementos que deixarão nosso jogo ainda mais divertido! 

Se não for possível estar junto conosco, reúna a família e descubram através desse jogo quem de sua 

casa tem a melhor memória! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/apHew7IEV34
http://www.objetivobp.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=yyDVJ-TrGHI
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SEGUNDA-FEIRA –30/11 

REVISÃO: Separação silábica. 

BRINCADEIRA: STOP. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas 

aulas. Caso contrário, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=CjFGry07eWk.  

Objetivos: Desenvolver a motricidade fina, o controle motor, atenção, concentração. 

Material: Varetas, 1 prendedor e pote descartável 

Atividade: Pega varetas diferente. Tirar as varetas sem deixar o objeto cair na água. Ao final pode contar quantas varetas conseguiu 

tirar. Pode ser jogado em forma de competição como no pega-varetas tradicional.  

INFORMÁTICA: Caso você precise faltar na minha ADD desta semana ou ainda tenha ficado com alguma dúvida, acesse o link 

https://youtu.be/Jr0C4ezk_PU com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não há 

necessidade de assistir a este vídeo com as orientações, apenas acesse as atividades abaixo. 

 

Programação: Nessa semana, nossas atividades estão recheadas de atividades sobre o Natal, novidades e muita tecnologia!!! 

 CORRIDA DO NOEL 

 CAÇA-PALAVRAS DE NATAL 

 3 EM LINHA – NATAL (JOGO DA VELHA) 

 PAPER CRITTERS – TOY CREATOR – clicar em “Toy Creator” 

 CRIADOR DE GIFS (FIGURAS ANIMADAS) 

     Obs.: Lembrando que foi postado o arquivo da ATIVIDADE AVALIATIVA na semana de 11 a 

17/11/2020 (acesso pelo site Objetivo Bragança – Orientação Online), para ser impressa, realizada e 

entregue na escola conforme informativo 0636/20. Porém, SOMENTE alunos que não comparecem às ADDs (aulas ao vivo pelo 

Zoom) ou aqueles que têm muitas faltas no 4º bimestre (meses de outubro e novembro/20) devem imprimir, fazer e entregar tais 

atividades. Os alunos que sempre participam das ADDs não precisam imprimir e fazer estas atividades (apenas se desejarem). 

__________________________________ 

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) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR 

 

 
 

TERÇA-FEIRA – 01/12 

REVISÃO: NH – LH – CH. Regra: M antes de P e B.  

BRINCADEIRA: JOGOS ON-LINE ESCOLA GAMES http://www.escolagames.com.br/ 

ARTE: Acesse o link  https://youtu.be/Hf9as2VNdwc. 

Vamos trabalhar os sons e os desenhos.  

Feche os olhos e ouça os sons. Depois abra os olhos e faça o desenho que identificou.    

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CjFGry07eWk
https://youtu.be/Jr0C4ezk_PU
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/natal-corrida-do-noel
https://www.cokitos.pt/caca-palavras-natal/play/
https://www.cokitos.pt/3-em-linha-natal/play/
http://www.papercritters.com/pc1.php
https://www.abcya.com/games/animate
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/Hf9as2VNdwc

