
 

 

Inf.: 0176/20 
 

 
Bragança Paulista, 03 de Junho de 2020. 

    

#fiqueemcasa 
 

2° ano B - 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-ef1 

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 
necessário 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. 

 

Atenção! Apenas no dia 11 de junho não haverá Bate-papo ou Plantão de dúvida devido ao feriado de 
Corpus Christi. Dia 12 de junho, será normal. 

                                                                                                                                  Saudades... Com carinho 

Professores do 2° ano 

 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
Programação para a semana de 03/06 a 09/06. 
 

QUARTA-FEIRA – 03/06 

Acessar o link: Acessar o link com as orientações da professora Ana Paula.   

PORTUGUÊS: Módulo 03 - O Circo vem aí! 

Vídeo 10: Análise e reflexão sobre a língua: Segmentação entre as palavras (Prof.ª Silvia). Abrir vídeo 

Realizar as páginas 31 e 32 da sua apostila + Lição de Casa páginas 89 e 90. 

CIÊNCIAS: Módulo 02 – Os seres vivos e ao ambiente 

Vídeo 6: Troca de ideias – Hora de investigar – Suas conclusões (Prof.ª Michaélla). Abrir vídeo 

Realizar as páginas 105 a 107. 

INTERVALO  

INFORMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/48FmBTOiwxM com as orientações da professora Gabriela Leme. 

Programação: Nessa semana, reforçaremos muitos conteúdos trabalhados nas outras disciplinas, além de exercitarmos a habilidade de 

digitação no teclado! Preparados? Vamos lá!!! 

Sílabas e figuras: https://jogoseducativos.hvirtua.com.br/silabas-e-figuras 

Ditado do P e B: https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/ditado-do-p-b 

Zoo louco (animais, lateralidade, etc.): http://www.escolagames.com.br/jogos/zooLouco/ 

Jogos de tabuleiro diversos para se divertir: https://poki.com.br/tabuleiro 

Habilidades de digitação e localização de letras no teclado (PARA COMPUTADOR): 

https://www.digipuzzle.net/minigames/meteorrain/meteorrain.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/digitando/index.htm 

Você assistiu a vídeoaula sobre NETIQUETA da semana passada? Não??? Então, aqui vai mais uma oportunidade! Envio novamente o link 

da aula! Assista com atenção!  

Se você já assistiu a essa aula com atenção na semana passada, tudo bem! Mas se quiser ver novamente, também poderá aproveitar a 

oportunidade! 

“Netiqueta”- regras de ouro para os nossos BATE PAPOS VIRTUAIS:  https://youtu.be/8d4JUGk8hoQ 

E não perca o nosso próximo bate papo, hein! Teremos mais um desafio! Será TOP!!! 
 
 

QUINTA-FEIRA – 04/06 

PORTUGUÊS: Módulo 03 - O Circo vem aí! 

Atividade: Show de talentos dos 2º anos.  

Abrir vídeo de orientações da Prof.ª Ana Paula e acompanhar a leitura da página 33.  

INTERVALO  

MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/8dzDZALBcn0 com as orientações da professora Cris.  

Propriedade do som: Duração (Som longo e som curto); 

Música: Curto e Longo (Kitty Driemeyer); 

Apostila: página 37 – Exercícios de Duração. 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FmkpmjGRfmc&list=UU3tmlaB74YCL7Ol87GTVcBA&index=2
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=56b2a496-6e9d-4aac-beb4-e0a105b1f25e&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_VI_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d3170699-5e32-4bd7-9f9c-257383722765&instituto=objetivo&referencia=200403_MichaellaTeruel_Ciencias_VII_2Ano_AD
https://youtu.be/48FmBTOiwxM
https://jogoseducativos.hvirtua.com.br/silabas-e-figuras
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/ditado-do-p-b
http://www.escolagames.com.br/jogos/zooLouco/
https://poki.com.br/tabuleiro
https://www.digipuzzle.net/minigames/meteorrain/meteorrain.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/digitando/index.htm
https://youtu.be/8d4JUGk8hoQ
https://www.youtube.com/watch?v=acgLsRZRqFc&list=UU3tmlaB74YCL7Ol87GTVcBA&index=1
https://youtu.be/8dzDZALBcn0


 

 

 

 

 

 
 

SEXTA-FEIRA – 05/06 
 

PORTUGUÊS: Módulo 04 – É hora de história! 

Vídeo 1: Suas experiências: Atividade Inicial – Montagem da “Trilha do Leitor”. (Prof.ª Silvia) Abrir vídeo 

Realizar as páginas 39 e 40 da sua apostila (“Trilha do Leitor”: encarte pág. 103). 

GEOGRAFIA: Módulo 02 – Bairros e mais bairros 

Vídeo 4: Os serviços do bairro (Prof.ªLígia) Abrir vídeo 

Realizar as páginas 163 a 166 da sua apostila. 

INTERVALO  

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

 

Aula 1 – Lesson 2 – It’s good…to sleep!  

Acessar o link: Clique aqui 

Assistir o vídeo com as orientações do Teacher Wellington. 

Acompanhar o vídeo e fazer as atividades das páginas 16 e 17. 

Em seguida, ir até a página 53 da apostila e recortar o “door hanger” que está em folha de papel cartão para ser utilizado na porta do seu 

bedroom. Os alunos devem desenhar a si mesmos nos dois lados: de um lado expressando “I’m happy” e do outro “I’m sleepy”.  

 
Aula 2 - Projeto Pedagógico. 

 
Conforme enviado no informativo do final do mês de março, a receita abaixo do livro Julieta no mundo da culinária: 
 

Fast Sandwich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 leaves of American lettuce    
1 tomato 
1 teaspoon of mayonnaise 
1 slice of whole grain bread 
1 slice of white bread 
2 slices of turkey breast 
 

Agora, peço que vocês criem um “Picture dictionary” em uma folha de sulfite com os ingredientes dessa receita. Olhem na página 45 da 

apostila do 2º bimestre para visualizar como é um “Picture dictionary” para seguirem o modelo. Mais detalhes sobre essa atividade no vídeo 

da Teacher Amanda no link do início deste informativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1572a75f-6e96-499c-82ae-6a10c5cfa1d5&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_VII_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=57816d23-d800-4339-a88e-c6f3bd7bd04d&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Geografia_IV_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=jpBYv8g_Qw8
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c772ff89-8812-4040-9900-1549a1f053ba&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_III_2Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 08/06 

MATEMÁTICA: Módulo 06: Contando os animais de um rebanho. 

 Vídeo 1: Suas experiências: Contando os animais de um rebanho. (Prof.ª Débora) Abrir vídeo 

Realizar as páginas 24 e 25 da sua apostila. 

HISTÓRIA:  Módulo 02 - Convivência em todos os cantos e sua história. 

Vídeo 3: Cada bairro uma história. (Prof.ª Lígia) Abrir vídeo 

Realizar as páginas 125 a 128 da sua apostila. 

INTERVALO  

EDUCAÇÃO: FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=kcmOB0vAySo com as orientações da professora Vivian.  

Objetivos: Coordenação Motora Fina; Noção espacial; Competição e tática. 

Material: mesa, 6 tampas de garrafa Pet e um “gol”. 

Atividade: Futebol com dedos. Pode jogar sozinho ou em dupla, em cima da mesa, cada lado da mesa um gol, dentro do gol duas tampi-

nhas sobrepostas, seria o goleiro, cada participante com 3 tampinhas do seu lado do campo (não marcar o meio de campo), precisará 

avançar até o gol do adversário, porém com o dedo batendo nas tampinhas, precisará movimentar uma peça entre duas, fazendo um “8”. 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=WJkTpNJS0x8 com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

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

 

 PROPOSTA DA SEMANA: CAÇA PALAVRAS – “Brincadeiras Antigas” 

A atividade dessa semana apresenta um caça-palavras onde as crianças deverão procurar pelo nome de brincadeiras antigas, 

muito conhecidas por todos. O Caça-Palavras pode ser encontrado no APP do Colégio (disponível no ambiente Conteúdo 

de Aula/dever), favor imprimir. 

A ideia é que as crianças possam não só se divertir com o caça-palavras como também realizar algumas das brincadeiras propostas, 

ficando ainda mais especial se algum responsável puder compartilhar esse momento e reviver um pouco de sua infância.  

 MEU CORPO: Nessa semana continuaremos a trabalhar com a força, verificando quais músculos realizam esforço nos movi-

mentos “Saltar e arremessar de bola contra o chão” e “Luta de Dedo”, apresentados a seguir. 

 

   
        Saltar e Arremessar a bola contra o chão       Luta de Dedo 
 

Tente realizar a atividade por algumas vezes e perceba também o quanto você se ajusta à atividade, melhorando a execução do movi-

mento (melhorando a técnica) e com isso usando melhor a força.   

 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6ba098bc-2535-409b-9078-5ac674b52729&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_I_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b36aca60-e7fb-469c-b17f-9a92352fb319&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Historia_III_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=kcmOB0vAySo
https://www.youtube.com/watch?v=WJkTpNJS0x8


 

 

 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 09/06 

PORTUGUÊS: Módulo 04 – É hora de história! 

Vídeo 2: Hora da História: “A história de Pedro Coelho” de Beatrix Potter (Prof.ª Silvia). Abrir vídeo. 

Realizar as páginas 41 e 42 da sua apostila + Lição de Casa página 91. 

MATEMÁTICA:  Módulo 06 - Contando os animais de um rebanho. 

 Vídeo 2: Exploração e descoberta: “Artesanato de colares” e Hora de resolver problemas. (Prof.ª Débora) Abrir vídeo. 

Realizar as páginas 26 a 31 da sua apostila. 

INTERVALO  

 ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=wMGeTHY7zq8 com as orientações da professora Adriana.   

- Corpo e Movimento / Mímica - Página 29 

- Assistir a vídeoaula (Mímica) com a professora Jéssica no portal do Objetivo: Clique aqui  

- Assistir também um vídeo super legal sobre mímica: https://www.youtube.com/watch?v=3MGB4oLyi0E 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7fbcece5-ebfa-4db9-9137-bfe351d931ea&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_VIII_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=deb8a27d-4af4-41a9-97a8-49c9889e60dc&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_II_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=wMGeTHY7zq8
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=38e2a7bb-3f8b-42dd-a5bf-d3c4b1512fc5&instituto=objetivo&referencia=200413_JessicaQuinez_Arte_II_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=3MGB4oLyi0E

