
 

Inf.: 0249/20 

 

 
Bragança Paulista, 24 de junho de 2020. 

#fiqueemcasa 

2° ano A - 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. 

 
Saudades... Com carinho... Professores do 2° ano  

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
file:///C:/Users/Raquel%20Pinheiro/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YM2U4FVX/www.objetivobp.com.br


 

 
 
 
Programação para a semana de 24/06 a 30/06 
 

QUARTA-FEIRA – 24/06 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=7vM-2zTIycs com as orientações da professora Mariana.   

PORTUGUÊS: Módulo 04 – É hora de história! 

Vídeo 06 – Hora do texto: “O patinho feio”, de Marcelo Coelho.  (Prof.ª Silvinha). Abrir vídeo. 

Realizar as páginas 52 a 58 da sua apostila (Trilha do Leitor) + Lição de Casa página 94. 

CIÊNCIAS: Módulo 02 – Os seres vivos e ao ambiente 

Vídeo 8: Diálogo com o texto – Hora de investigar – A energia do sol aquece por igual os materiais. (Prof.ª Michaélla). 

Abrir vídeo ASSISTIR O VÍDEO ATÉ O TEMPO DE 8:35 MINUTOS, DEPOIS PARAR, QUE O RESTANTE SERÁ REFERENTE À 

PRÓXIMA ATIVIDADE. 

Realizar as páginas 111 e 112.  

INTERVALO  

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

Programação: Nessa semana, faremos uma atividade muito legal, chamada “QUEM SOU EU?”. Vamos seguir o passo a passo 

descrito no vídeo da professora Gabi acima. Para essa atividade, por favor, peça a ajuda de alguém da sua família! 

 

Uma dica: Se desejar, pause o vídeo com as orientações da professora após a explicação de cada atividade. Realize a mesma e 

retorne ao vídeo dela para a explicação da próxima atividade. 

 

 AVATAR – “POCOYIZADOR” 

  

 Publicar seu “Avatar” no facebook ou instagram, contendo o seu 1º nome e a origem do seu nome, acrescentando no 

final a #objetivobragança. 

 

 Sugestão 1 de pesquisa sobre a origem dos nomes  

 Sugestão 2 de pesquisa sobre a origem dos nomes 

 COKITOS 

  

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) 

 

Nossos bate papos estão demais!!!  

Não perca o próximo, vai ser muito legal!!! 

Vou esperar por você!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7vM-2zTIycs
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=85d452e2-e42b-4a8f-ab82-5a28d7f2d8d7&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_XII_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=200416_MichaellaTeruel_Ciencias_2Ano_AD
https://youtu.be/ysvMWBEApfg
https://www.pocoyo.com/pocoyizador
https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/origem/
https://www.semprefamilia.com.br/referencia/significado-dos-nomes/
https://www.cokitos.pt/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 25/06 

PORTUGUÊS: Módulo 04 – É hora de história! 

Vídeo 7: Produção de texto: Escrevendo sua versão da história... (Prof.ª Silvia) Abrir vídeo 

Realizar as páginas 59 e 60 + Lição de Casa página 95 

MATEMÁTICA: Módulo 07 -  Uma aventura sobre rodas! 

Vídeo 2: Exploração e descoberta: Feira de troca-tudo e Loja de brinquedos. (Prof.ª Débora) Abrir vídeo 

Realizar as páginas 36 a 39 da apostila + Lição de Casa pág. 74. 

INTERVALO  

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

Aula 1 – Lesson 3 – It’s good…to eat well!  

Acessar o link: Clique aqui e assista o vídeo com as orientações da Teacher Magali. 

Acompanhar o vídeo e fazer as atividades das páginas 22, 23, 24 e 25. 

Aula 2 – Lesson 4 – It’s good…to be clean!  

Acessar o link: Clique aqui e assista o vídeo com as orientações da Teacher Magali. 

Acompanhar o vídeo e fazer as atividades das páginas 26, 27, 28 e 29. 

Sugestões de atividades extras 

Acessem o link abaixo para praticar mais o vocabulário de “LIKE X DON’T LIKE” e “BODY PARTS” em inglês com jogos interativos: 

Clique aqui 

Clique aqui 
  

SEXTA-FEIRA – 26/06 

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

Vídeo 5: Produção de texto – Moradores em ação (Prof.ª Lígia) Abrir vídeo  

Realizar as páginas 130 e 131 da apostila. 

GEOGRAFIA – Módulo 02- Bairros e mais bairros.  

Vídeo 5: Profissões Sociais – Ampliação dos saberes (Prof.ª Lígia) Abrir vídeo   

ASSISTIR O VÍDEO ATÉ O TEMPO DE 7:23, O RESTANTE SERÁ NA PRÓXIMA ATIVIDADE.  

Realizar as páginas 167 a 169 da apostila. 

INTERVALO  

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

Gêneros musicais da cultura nordestina: Baião e Xote 

Baião de Dois – Cup song (material necessário: um copo plástico) 

Xote: Amar até – percussão usando um balde e duas colheres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4922700f-edd5-4900-ab47-d98c2f7cb0ed&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_XIII_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6c4d0eda-7587-42c9-aff4-7c0cf0d0d3f6&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_V_2Ano_AD
https://youtu.be/SgCTV23NB8Q
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cc7bd4e3-51c3-4093-9093-bf3e10f66964&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_II_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c9ba11ea-b733-42b3-96ae-35782108030d&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_III_2Ano_AD
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=9372
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/parts-the-body
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=927a9ec5-dd66-4b00-b6f1-1f628105e958&instituto=objetivo&referencia=200331_LigiaFreitas_Historia_II_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8bc0b099-079e-4f73-908b-cb635bee8352&instituto=objetivo&referencia=200331_LigiaFreitas_Geografia_I_2Ano_AD
https://youtu.be/EtLEeMaauIc
https://youtu.be/EtLEeMaauIc


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 29/06 

MATEMÁTICA: Módulo 07 -  Uma aventura sobre rodas! 

Vídeo 3: Hora de resolver problemas. (Prof.ª Débora) Abrir vídeo. 

Realizar as atividades das páginas 41 a 44 da apostila + Lição de Casa páginas 75 e 76. 

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

Vídeo 06: Por que comemorar? (Prof.ª Lígia)  Abrir vídeo. 

ASSISTIR A PARTIR DO TEMPO 4:10, POIS A PARTE ANTERIOR SERÁ REALIZADA NA PRÓXIMA SEMANA.  

Realizar as atividades das páginas 134 e 135 da apostila (encarte da página 139). 

INTERVALO  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=IHFl-jTdO5c  com as orientações da professora Vivian.  

Objetivos: Concentração; atenção; habilidades de equilíbrio, coordenação motora grossa e fina; noção espacial; lateralidade. 

Material: folha de sulfite e lápis de cor.  

Atividade: Brincadeira pra toda família. 

 Jogo do movimento. https://www.youtube.com/watch?v=ekg8nd9DRRU 

Educação Física: Acompanhe a seguir a descrição das atividades propostas para a semana pelo Prof. 

Jefferson. 

DESAFIO DA SEMANA: Divirta-se com o desafio dos EMOJIS! 

Durante o bate-papo da última semana pudemos nos divertir com o jogo dos emojis. Para essa semana, 

continuaremos a brincar com o tema através do DESAFIO DOS EMOJIS! 

A proposta do desafio é que você consiga praticar durante essa semana ao menos três atividades 

apresentadas pelo quadro de emojis esportivos que segue ao lado. 

Para isso, utilize os espaços e recursos que você possui em sua casa e escolha aquelas 

atividades/esportes apresentadas no quadro e que você mais gosta! 

Se quiser mostrar todo seu amor por esse esporte, poste sua prática nas redes sociais com a hashtag #objetivobragança 

 

 

TERÇA-FEIRA – 30/06 

PORTUGUÊS: Módulo 04 – É hora de história! 

Vídeo 8: Hora do texto: “O patinho realmente feio”(Prof.ª Silvia). Abrir vídeo 

Realizar as páginas 61 a 64 da sua apostila. 

MATEMÁTICA: Módulo 07 – Uma aventura sobre rodas! 

Vídeo 04: Cálculo mental / Estimativa / Desafio final (Prof.ª Débora) Abrir vídeo 

Realizar as páginas 45 a 49 + Lição de Casa página 77. 

INTERVALO  

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=229seaAR9iE  com as orientações da professora Adriana.   

Módulo 4 - Arte e natureza. Textura Tátil pág. 39. 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=59090295-6df6-4c8b-8ac9-39dcb3bddc0e&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_VI_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=23dd05b6-2574-4e79-9066-cbb4b45b705a&instituto=objetivo&referencia=200331_LigiaFreitas_Historia_III_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=IHFl-jTdO5c
https://www.youtube.com/watch?v=ekg8nd9DRRU
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5f73e42c-b62f-40f7-a057-5d3fcc3073fe&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_XIV_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c6644010-1260-4788-9adf-a9d471feb012&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_VII_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=229seaAR9iE

