
 

 

Inf.: 084/20              
  

Bragança Paulista, 06 de maio de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos da 2° ano B do Ensino Fundamental. 

Planejamento Semanal de 06/05 a 12/05 

 
#fiqueemcasa 

Olá querida família! 

Devido ao momento em que vivemos, retornaremos nossas atividades de um jeito diferente. Vocês 

assistirão aulas on-line e realizarão as atividades da apostila também através dessas aulas. Temos 

esperança de que em breve tudo volte ao normal e possamos nos encontrar novamente em nosso 

Colégio.  

A parceria escola-família sempre foi importante para o desenvolvimento dos alunos, mas no 

momento ela se faz FUNDAMENTAL!  

Organizamos um vídeo https://youtu.be/a4VY72jowuI e um semanário de atividades para auxiliar os 

momentos de estudos das crianças. Aos pais, pedimos que auxiliem os alunos na busca pelas ví-

deos-aulas, mas que também incentivem que o façam sozinhos, ligando o computador (ou celular), 

digitando o site, escolhendo as matérias do dia, etc. Pensamos nesse cronograma para que o mo-

mento de estudo se aproxime ao máximo possível da nossa rotina escolar, com as matérias interca-

ladas na semana a fim de que o aprendizado seja mais produtivo. Lembrando que as orientações 

para o acesso ao Portal Objetivo se encontram no informativo enviado pelo APP no dia 23/03/2020. 

Ou seja, Os vídeos que vocês deverão assistir, estão disponíveis no portal do Colégio Objetivo 

(www.objetivo.br). Vocês terão acesso utilizando matrícula e senha: digite 80520 + RM com 6 dígi-

tos, onde aparece matrícula ou CPF e repita esse mesmo número para senha Em seguida entre no 

“CONTEÚDO ON-LINE” (ao lado esquerdo da tela) e automaticamente você será direcionado para 

as disciplinas que você deverá acessar para realizar suas atividades 

Caso tenham alguma dúvida durante a realização das atividades, entrem em contato com as coor-

denadoras do Colégio através do WhatsApp para que possamos sanar sua dúvida o mais breve 

possível! 

 
Estamos com muitas saudades de todos vocês! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/a4VY72jowuI


 

 

 
 
 

2º ANO B – SEMANA DE 06/05 A 12/05 
 

QUARTA-FEIRA 
06/05 

QUINTA-FEIRA 
07/05 

SEXTA-FEIRA 
08/05 

SEGUNDA-FEIRA 
11/05 

TERÇA-FEIRA 
12/05 

 
 
 

Português 
 

Módulo 02- Brincadei-
ra de todos os tempos. 
 
- Assistir o vídeo 1: 
Brincando com as 
palavras. 
- Realizar as páginas 
47 e 48 da apostila. 

 

 
 
 

Português 
 

Módulo 02- Brincadeira 
de todos os tempos. 
 
- Assistir o vídeo 2: 
Tela: brinquedos e 
brincadeiras, Militão 
dos Santos. 
- Realizar as ativida-
des das páginas 49 a 
54 da apostila. 

 
 
 

Português 
 

Módulo 02 - Brinca-
deira de todos os 
tempos. 
 
- Assistir o vídeo 3: 
Vogais e consoantes. 
- Realizar as ativida-
des das páginas 57 e 
58 da apostila. 

 

 
 
 

Ciências 
 

Módulo 01 - A Terra e 
seus recursos natu-
rais. 
 
- Assist/ir o vídeo 2: 
Diálogo com o texto. 
- Realizar as ativida-
des das páginas 115 a 
118 da apostila. 

 

 
 
 

Ciências 
 

Módulo 01 - A Terra e 
seus recursos natu-
rais. 
 
- Assistir o vídeo 3: 
Hora do jogo, Sua 
produção, Desafio 
final. 
- Realizar as ativida-
des das páginas 119 a 
121 da sua apostila. 

 

INTERVALO 

 

INTERVALO 

 

INTERVALO 

 

INTERVALO 

 

INTERVALO 

 

 
Matemática 

 
Módulo 04 - Festa no 
condomínio. 
 
- Assistir o vídeo 1: 
Festa no condomínio 
(I). 
- Corrigir as ativida-
des das páginas 54 a 
57 já realizadas ante-
riormente. 

 

 
Ciências 

 
Módulo 01- A Terra e 
seus recursos natu-
rais. 
 
- Assistir o vídeo 1: 
Ampliação dos sabe-
res: Características 
dos animais e dos 
vegetais. 
- Realizar a leitura 
das páginas 110 a 
114. 

 
História 

 
Módulo 01- Tempo, 
tempo, tempo. 

 
- Assistir o vídeo 1: 
Fontes históricas (...) 
- Corrigir as ativida-
des da pág. 126 rea-
lizadas em casa. 
- Assistir o vídeo 2: 
Tudo tem seu tempo 
(...) 
- Realizar as ativida-
des das páginas 127 
a 129. 

 
Geografia 

 
Módulo 01 - Meu lugar 
no mundo 
 
- Assistir o vídeo 2: 
Meu lugar no espaço 
– representações. 
- Corrigir as atividades 
das páginas 163 a 
167, já realizadas em 
casa. 

 
Matemática 

 
Módulo 04 - Festa no 
condomínio. 
 
- Assistir o vídeo 2: 
Festa no condomínio 
(II). 
- Realizar as ativida-
des das páginas 58 a 
63 da sua apostila. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Inglês: Vídeo: https://youtu.be/3a2uOI_-XbA  

 Lesson 3 – Friendship is to share - Páginas 18 e 19. 

 Observar as imagens das páginas 18 e 19 das crianças brincando e aprender os nomes (vo-

cabulário) dos brinquedos nas placas amarelas. 

 Em seguida, responder a pergunta do quadro amarelo localizado na parte inferior da página 

19:  

 What is your favorite toy?(Qual é o seu brinquedo favorito?) 

 My favorite toy is... (Meu brinquedo favorito é...) 

 Página 21 – exercício 2 – Olhe, leia e marque: 

 O aluno deverá observar os brinquedos na estante, ler a relação abaixo dela e conferir a 

quantidade de brinquedos, marcando um X na coluna YES ou NO. 

 Página 23 – exercício 5 – Leia e desenhe: 

 O aluno deverá ler a estrofe, repetí-la várias vezes e, no quadro ao lado, desenhar algo que a 

represente. 

 Página 25 – exercício 8 – Olhe, conte, corte e cole: 

 

O aluno irá observar a cena para fazer a contagem dos brinquedos. Irá até o final da apostila nas 

páginas cartonadas onde tem os quadrinho amarelos com os números de 1 à 10 em inglês por ex-

tenso, recortá-los e colar os números correspondentes às quantidades na página 25. 

Observação: Sobrarão 5 números 

 

 Lesson 4 – Friendship is to care about people! Páginas 26 e 27. 

Assistir ao vídeo: Friendship is to care about people! (I) da Teacher Magali. 

Fazer as atividades das páginas 28 e 29. 

Assistir ao vídeo: Friendship is to care about people! (II) da Teacher Magali. 

Fazer as atividades das páginas 30 até 32 e conferir a atividade já realizada da página 33. 

 

Arte: Vídeo: https://youtu.be/97t0eZiS1e4 

 Módulo 01- Conhecendo outras assinaturas - página 15. 

 Criando uma assinatura página 17.  

 

Informática: Vídeo https://youtu.be/YrnCJdADVbw   

 Acessar o Especial do Dia das Mães (com vídeo, jogo e uma tirinha de História em quadri-

nhos): https://iguinho.com.br/especial-mae.html 

 “Teste” SOMENTE para as mamães (Que tipo de mãe você é?): 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=9505 

 Jogos para raciocínio e memória: 

           Cubo mágico - https://www.google.com/logos/2014/rubiks/iframe/index.html 

Quebra-cabeças: https://www.geniol.com.br/raciocinio/quebra-cabeca/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/3a2uOI_-XbA
https://youtu.be/97t0eZiS1e4
https://youtu.be/YrnCJdADVbw
https://iguinho.com.br/especial-mae.html
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=9505
https://www.google.com/logos/2014/rubiks/iframe/index.html
https://www.geniol.com.br/raciocinio/quebra-cabeca/


 

 

Música: https://youtu.be/t7SjSPhsJ6s 

 Padrões Sonoros 

 Altura – grave e agudo 

 Instrumentos de Cordas 

 Violino 

 Viola 

 Violoncelo 

 Contrabaixo 
 
Folhinha de atividades: Indicar com as setas os sons graves e agudos.(disponível no APP) 
 
Educação Física: A prática regular de exercícios físicos é, sem dúvida, essencial para aumentar-
mos nossa qualidade de vida. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a prática de 300 minutos semanais de ativida-
de física para crianças. 
Diante desta nova situação sua prática faz-se extremamente necessária para a manutenção/melhora 
do sistema imunológico, além de combater a ansiedade e o estresse gerados pelo período de isola-
mento.  
 
Para a realização das atividades, atente-se às orientações descritas abaixo: 
 

 Seja criterioso na organização destas atividades para seus filhos, reservando pelo menos 30 
minutos de prática diária para seus filhos, INDEPENDENTE de ser ou não o dia reservado pa-
ra a aula de Educação Física, destinando um local adequado e seguro para sua prática. 
 

 Às crianças, orientamos que sempre informem aos pais quando utilizarem espaços ou objetos 
dos quais não estão acostumados. 

 

 As atividades foram planejadas de modo a serem praticadas utilizando materiais simples, mui-
tas vezes recicláveis ou facilmente encontrados em casa. 

 

 As atividades propostas são sugestões, de modo que podem ser variadas de acordo com a 
realidade de cada família, podendo variar não só os espaços e os materiais, como também o 
grau de dificuldade, deixando mais simples ou mais complexa. 

 
PARA TER ACESSO AS ATIVIDADES, ACESSE O LINK:  
Professor Jefferson: https://www.youtube.com/watch?v=hUkP8trvZy4&t=128s 
Neste link, você terá acesso ao exemplo de todas as atividades propostas. 
 
Abaixo, você terá acesso à descrição das atividades propostas:  

 
 PROPOSTA DA SEMANA: 
Alvo – Com tampinhas ou bolinhas, acertar alvos (potes, caixas, baldes) em diferentes dis-
tâncias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/t7SjSPhsJ6s
https://www.youtube.com/watch?v=hUkP8trvZy4&t=128s


 

 

 
 
Quicando 1x – Com qualquer bolinha, realizar a mesma atividade fazendo com que a bola quique 
uma vez antes de cair no alvo. 
 
Peguei ! – Desta vez a criança deverá segurar o alvo e tentar capturar todas as tampinhas/bolinhas 
jogadas por alguém.  
 

 MEU CORPO: 
A proposta deste quadro é apresentar as crianças as principais capacidades físicas e o fun-
cionamento de nosso corpo durante a prática de exercícios físicos. Nessa primeira semana 

apresentaremos a Capacidade Física Resistência. 
A Resistência é a capacidade de suportar determinado esforço físico pelo maior tempo possível.  
Atividades: Trace uma linha no chão ou use a linha formada na divisa entre os pisos. Coloque-se ao 
lado dessa linha e salte de um lado para o outro até quando suportar. Varie a mesma atividade da 
diversas maneiras (corrida frente-costas, lateral, cruzada, etc) 
 

DESAFIO DA SEMANA: 
A cada semana será proposto um desafio motor para que as crianças tentem realizar. 
O desafio desta semana será o “Desafio do Contrário”. A criança deverá jogar com outra 

pessoa e, seguindo o ritmo de alguma música, deverão durante a dança apontar com o dedo para 
CIMA, para BAIXA, para a DIREITA ou para a ESQUERDA, tendo que o desafiante olhar para o lado 
contrário. Caso consiga, o jogo continua com a vez do adversário. O desafio segue até que alguém 
erre, olhando para o mesmo lado que o dedo apontou. Faça até quantos pontos desejar.   

 
QUE ESPORTE É ESSE¿ 
Para finalizar, propomos o quadro “Que esporte é esse¿” onde as crianças deverão pesqui-
sar um esporte pouco conhecido, que será descrito como uma imagem e uma dica. 

 
A imagem segue ao lado e a dica é: o primeiro nome desse esporte 
é “Pelota”. 
Pesquise, conheça e se possível, tente adaptar e praticar esse es-
porte em sua casa! 
 
 
 

  

Professora Vivian: Vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=TG_3B04st9k  
 
Material Necessário: Cabo vassoura; pano de chão (ou bola pequena) 
exercícios de alongamento variados com bastão (vassoura); 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TG_3B04st9k


 

 

 
 
Exercícios com bastão: ver vídeo: 
 

 Segurar o bastão com as duas mãos da vertical ( I ), jogar e pegar com as duas mãos; 

 Jogar e pegar com uma das mãos, 10x mão direita 10x mão esquerda; 

 Segurar o bastão na horizontal ---- com as duas mãos, palma da mão para cima braços esti-
cados à frente, jogar pegar; 

 Segurar o bastão na horizontal ---- com as duas mãos, palma da mão para cima braços esti-
cados à frente, rolar o bastão nos braços em direção ao pescoço; 

 Segurar o bastão no chão em pé, à frente, sem movê-lo dar volta em volta do bastão; ao con-
trário agora só o bastão em volta do corpo; 

 Bastão no chão (deitado), dar volta correndo em volta do bastão; 

 Continua, Bastão no chão, de um lado vai de frente do outro volta de cotas; 

 Pular lateral no bastão; Pular para frente e para trás no bastão; 

 Tesoura no bastão; 

 • Colocar chinelo em fileiras    -      -      -      -       -       -; colocar um pano de chão (ou bo-
la) no chão e segurá-lo com o bastão, empurrá-lo utilizando o bastão, fazendo zigue-zague no 
chinelo de frente e de costas; 

 Dar voltas por fora dos chinelos conduzindo o pano com o bastão; 

 Utilizar o chinelo para fazer um “gol”, e rebater uma bola ou o pan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queridos alunos, sentimos muita falta de vocês. 
De um jeitinho diferente, dará tudo certo. 

Com carinho, seus professores. 
 


