
 

 

Inf.: 0601/20 
 
 

Bragança Paulista, 30 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 2º ano B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 30/09 a 06/10 

 

#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  

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
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Planejamento Semanal de 30/09 a 06/10 

QUARTA-FEIRA – 30/09 

PORTUGUÊS: Quiz encantado – págs. 8 a 11. Abrir vídeo. Assistir a partir do tempo de 2:25. 

PORTUGUÊS: Características das personagens – págs. 11 a 12. Abrir vídeo. 

HISTÓRIA: Atividade inicial – págs. 119 e 120. Assistir até 4:02 Abrir vídeo 

LC: PORTUGUÊS PÁG. 85 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/H46P2K6HJh0 com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música – Páginas 18 e 19 

Brincadeiras Folclóricas. 

Pular corda cantando ou recitando.   

Amarelinha 

Barra-manteiga 

Senhora Dona Sancha  

Caracol   

 

QUINTA-FEIRA – 01/10 

HISTÓRIA: Profissões de ontem, hoje e amanhã – págs. 121 a 124. Assistir a partir de 4:02 Abrir vídeo 

MATEMÁTICA: Suas experiências e Jogo “Vamos combinar novos acessórios?” – págs. 5 a 18 Abrir vídeo 

LC: TG HISTÓRIA – PESQUISA DE PROFISSÕES QUE NÃO EXISTEM MAIS E REGISTRO NO CADERNO AZUL, NA 

PARTE DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=jb0AEgJosHE  com as orientações da teacher Mariana. 

Apostila 4 – Lesson 1 – Give thanks for the family! 

Páginas: 1 a 5 

Homework (dever de casa): Página 7, página 41 – recortar os membros da família para a aula seguinte. 

Vídeo do Portal:  

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Give thanks for the family! – Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=73e7aea7-6f33-4f36-9604-

dd3f6940df3b&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_I_2Ano_AD 

  

  

SEXTA-FEIRA – 02/10 

PORTUGUÊS: Hora da história – pág. 14. Abrir vídeo. Assistir até o tempo de 10:05).  

CIÊNCIAS: Atividade inicial, Os materiais e suas utilidades e Diálogo com o texto – págs. 77 a 85. Abrir vídeo.  

LC: PORTUGUÊS PÁG. 86 e 87 + PRODUÇÃO DE TEXTO PÁG. 13 

 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=eltT-Nug7bU com as 

orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: ATIVIDADES DO TOP 3:  

1 – CONSTRUINDO UMA CABANA 

2 – ATIVIDADES NA PAREDE 

3 – SUBIDA DOS 100 DEGRAUS  

DESAFIO DA SEMANA: Movimentos no quadrado 

Até a próxima semana! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2a629479-6745-4cba-9baf-49aa6206793e&instituto=objetivo&referencia=Troca%20de%20ideias
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2a629479-6745-4cba-9baf-49aa6206793e&instituto=objetivo&referencia=Troca%20de%20ideias
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=862e8f26-1798-4040-8e53-c6ffff766ee5&instituto=objetivo&referencia=Atividade%20inicial/Suas%20experi%C3%AAncias/%20Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta
https://youtu.be/H46P2K6HJh0
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=862e8f26-1798-4040-8e53-c6ffff766ee5&instituto=objetivo&referencia=Atividade%20inicial/Suas%20experi%C3%AAncias/%20Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=87047918-bfba-4c0b-ba1f-dd126d6985d7&instituto=objetivo&referencia=O%20baile%20de%20m%C3%A1scaras%20%E2%80%93%20Suas%20experi%C3%AAncias%20e%20Hora%20do%20jogo
https://www.youtube.com/watch?v=jb0AEgJosHE
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=73e7aea7-6f33-4f36-9604-dd3f6940df3b&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=73e7aea7-6f33-4f36-9604-dd3f6940df3b&instituto=objetivo&referencia=200818_MagaliOliveira_Ingles_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=38db3132-7403-4e4a-867f-16e057a05225&instituto=objetivo&referencia=Hora%20da%20hist%C3%B3ria%20-%20A%20Bela%20Adormecida,%20Irm%C3%A3os%20Grimm
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=becbc047-5e41-43b0-aad0-374f2c91bd6c&instituto=objetivo&referencia=Suas%20experi%C3%AAncias%20-%20Hora%20do%20texto%20-%20Os%20materiais%20e%20suas%20utilidades%20-%20Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto
https://www.youtube.com/watch?v=eltT-Nug7bU


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 05/10 

MATEMÁTICA: Hora de resolver problemas – págs. 19 a 25 Abrir vídeo 

LC: MATEMÁTICA PÁG. 61 

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

https://youtu.be/ZoJUTN73Xck com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não há 

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

Programação: Nessa semana, vamos reforçar os estudos sobre rimas, cálculo mental e programação! Vamos lá!!! 

 CAÇA RIMA 

 PROGRAMAÇÃO SIMPLES E CÁLCULO MENTAL 

 CÁLCULO MENTAL – ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO 

     _________________________________________ 

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 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=UN5B7E-iH2k com as orientações da 

professora Vivian. 

Objetivos: Coordenação Motora, Ritmo, Lateralidade, Agilidade e Flexibilidade. 

Material: cadeira, banco ou “puff”. 

Atividade: Exercícios Físicos e Coordenativos utilizando cadeira.  

Link do vídeo com os exercícios: https://www.youtube.com/watch?v=_lxwXEFL_WI. 

 

TERÇA-FEIRA – 06/10 

PORTUGUÊS: Diálogo com o texto – págs. 15 e 16. Abrir vídeo. Assistir a partir do tempo de 10:05 

GEOGRAFIA: Atividade inicial e Hora do texto “O lugar, as pessoas e as paisagens” – págs. 151 a 157. Abrir vídeo 

LC: PORTUGUÊS PÁG. 88 

ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/i1JsOj6RSUQ com as orientações da professora Adriana. 

Apostila página 43 

Vamos montar uma colagem utilizando papéis diversos como embalagens de bala, chocolate, forminhas de doces, papéis coloridos, 

recortes de revista ... 

Usem a criatividade! colagem é arte!! 

Assistir o video: https://youtu.be/vvwebFodAcY  

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a1eeae8b-893a-4e07-a9f1-0e570e1ee925&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20saberes%20%E2%80%93%20Hora%20de%20resolver%20problemas
https://youtu.be/ZoJUTN73Xck
http://www.sistemahorus.com.br/game_psicopedagogico/
https://www.digipuzzle.net/minigames/codegrid/codegrid_math_till_twenty.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-ate-20/index.htm
https://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/matematica/calculo-mental-adicao-e-subtracao/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://www.youtube.com/watch?v=UN5B7E-iH2k
https://www.youtube.com/watch?v=_lxwXEFL_WI
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=38db3132-7403-4e4a-867f-16e057a05225&instituto=objetivo&referencia=Hora%20da%20hist%C3%B3ria%20-%20A%20Bela%20Adormecida,%20Irm%C3%A3os%20Grimm
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4127d549-b59f-44a0-9237-1476afd6d467&instituto=objetivo&referencia=Suas%20experi%C3%AAncias%20%E2%80%93%20Suas%20primeiras%20ideias%20/Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta%20/%20Hora%20do%20texto%20%E2%80%93%20O%20lugar,%20as%20pessoas%20e%20as%20paisagens
https://youtu.be/i1JsOj6RSUQ
https://youtu.be/vvwebFodAcY

