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#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 no-

vos 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!  
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, disponibilizaremos 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 preci-

so 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 von-
tade para retornar às explicações das video aulas e consultar quando quiser os textos e outras in-
formações do portal. Para facilitar o estudo, elaboramos o seguinte cronograma. 

 
 

Continuem realizando as atividades com dedicação! 
Estamos com saudades! Até a próxima!! Beijos, Professores do 2° ano. 

 
 
 
 
 
 

www.objetivobp.com.br


 

 

 
 
Programação para a semana de 20 a 26/05:  

 

QUARTA-FEIRA - 20/05 

Acessar o link https://youtu.be/z6RT8b1VKk4 com as orientações da professora Ana Paula. 

PORTUGUÊS: Módulo 03 - O Circo vem aí!   

Vídeo 1: Suas experiências – Hora do texto – Anúncio aos Quatro Ventos, de Jonas Ribeiro (Prof.ª Silvia) Abrir vídeo. 

Vídeo 2: Hora do texto – O circo vem aí, texto jornalístico. (Prof.ª Silvia) Abrir vídeo. 

Realizar as páginas 5 a 10 da sua apostila + Lição de casa página 83 e 84. 

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

Vídeo 1: Convivência em todos os cantos e suas histórias (Prof.ª Ligia) Abrir vídeo. 

Realizar as páginas 111 a 116 + Lição de Casa página 136. 

INTERVALO  

Informática: Acessar o link https://youtu.be/avKPT2J1zx8 com as orientações da professora Gabriela Leme. 

Programação: Vamos reforçar nosso conhecimento sobre RIMAS? Fique bem craque!!! 

RIMA-RIMA           

ENCONTRE AS RIMAS 

Agora, vamos treinar um pouco o USO DO TECLADO? CLIQUE AQUI 

Projeto Pedagógico – “Mão na massa”: seguir as orientações da professora na vídeo aula e depois acessar o arqui-

vo AQUI.   
 
 

QUINTA-FEIRA - 21/05 

MATEMÁTICA: Módulo 05 - Um divertido passeio pelo zoológico. 

Vídeo 1: Um divertido passeio pelo zoológico (situação problema) (Prof.ª Ligia). Abrir vídeo. 

Realizar as páginas 5 a 9 da apostila da sua apostila + Lição de Casa página 66. 

PORTUGUÊS: Módulo 03 – O Circo vem aí! 

Vídeo 3: Produção de texto – “E se você fosse um artista de circo?” (Prof.ª Silvia). Abrir vídeo. 

Realizar as páginas 11 e 12 da sua apostila.  

INTERVALO  

 Inglês: Acesse o link: Clique aqui para acessar as orientações da teacher Amanda.   

Aula 1 – Lesson 1 – It’s good…to be at home!  

Acessar o link: Clique aqui para assistir o vídeo com as orientações da Teacher Danielle. 

Acompanhar o vídeo e fazer as atividades das páginas 2, 3 e 4 

Aula 2  - Lesson 1 - It’s good…to be at home! 

Acessar o link: Clique aqui para assistir o vídeo com as orientações da Teacher Danielle. 

Acompanhar o vídeo e fazer as atividades das páginas 5, 6, 7, 8 e 9 

Atividade extra Clique aqui  

Assista ao vídeo de história musical dos três porquinhos para explorar os tipos de casas diferentes que os porquinhos 

construíram. 

Em seguida, vá até a página 49 da apostila, recorte e faça a montagem da casa e cole em um papel sulfite e desenhe 

um belo jardim em torno da casa. 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/z6RT8b1VKk4
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=24a33c4a-ef82-49fc-b46d-2a0e259affcc&instituto=objetivo&referencia=200320_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f4000213-ba31-4665-9c4f-61ecd5ff3d4b&instituto=objetivo&referencia=200320_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a605f4a0-145d-4bf6-adca-e5a2fe728e64&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Historia_I_2Ano_AD
https://youtu.be/avKPT2J1zx8
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=4670
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_rhyme_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/palavras/index.htm
https://www.cokitos.pt/tag/jogos-de-teclado/
https://drive.google.com/file/d/13m43AYkMZmhJ3Gqh4kzylKr1EYTiLNyO/view?usp=sharing
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9731e9fa-6abf-4f27-ae65-99fdcf6b2fb7&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Matematica_I_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5d306491-cd16-4fa6-94cb-17d08e578aee&instituto=objetivo&referencia=200320_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_III_2Ano_AD
https://youtu.be/ACN4rIsztJ4
https://www.curso-objetivo.br/videocurso/colegioconteudoonline.aspx?logo=objetivo&tipoplayer=2&urlvideo=http://200.196.224.211/video/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/160504_DaniellePadilha_Ingles_2Ano_AD.ism/manifest&urlxml=http://200.196.224.211/video/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/160504_DaniellePadilha_Ingles_2Ano_AD.xml
https://www.curso-objetivo.br/videocurso/colegioconteudoonline.aspx?logo=objetivo&tipoplayer=2&urlvideo=http://200.196.224.211/video/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/160622_DaniellePadilha_Ingles_III_3Ano_AD.ism/manifest&urlxml=http://200.196.224.211/video/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/160622_DaniellePadilha_Ingles_III_3Ano_AD.xml
https://www.youtube.com/watch?v=KSIXqg284h4


 

 

 
 
 

SEXTA-FEIRA - 22/05 

GEOGRAFIA: Módulo 02 – Bairros e mais bairros. 

Vídeo 1: A organização de um bairro (Prof.ª Ligia). Abrir vídeo  

Realizar as páginas 151 a 155 (até o exercício 3). 

Vídeo: Conhecendo o bairro do seu colégio (Prô Ana Paula) Abrir vídeo    

Realizar as páginas 156 e 157 (Ficha de Observação). 

PORTUGUÊS: Módulo 03 – O Circo vem aí! - Vídeo 4: Ampliação dos saberes – Análise e reflexão sobre a língua – 

Palavras de uma e duas letras (Prof.ª Silvia). Abrir vídeo. - Realizar as páginas 13 a 16 + Lição de Casa página 85 e 86. 

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

Tocando os sons Graves e Agudos - Tema de Abertura: A Família Addams (material: um balde e duas colheres). Apos-

tila de Música: Exercício 3 – páginas 35 e 36. 
 

SEGUNDA-FEIRA - 25/05 

CIÊNCIAS: Módulo 02 – Os seres vivos e o ambiente. Vídeo 2: Os seres vivos e o ambiente – Suas experiências – 

Atividade Inicial – Exploração e descoberta – Hora do texto – Estrela Sol e o planeta Terra – Diálogo com o texto. 

(Prof.ª Michaélla). Abrir vídeo. 

Realizar as páginas 89 a 93 da sua apostila + Lição de Casa páginas 117 e 118. 

MATEMÁTICA: Módulo 05 – Um divertido passeio pelo zoológico. - Vídeo 2: Hora do jogo e situação problema 

(Prof.ª Ligia). Abrir vídeo. - Realizar as páginas 10 a 12 da sua apostila.  

INTERVALO  

 EDUCAÇÃO: FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=12deEsx1_7w  com as orientações da pro-
fessora Vivian.  
Objetivos: Dobradura; retomar com as crianças dobras básicas, que são feitas em proposta de dobraduras. A saber, 
dobrar ao meio, horizontalmente e verticalmente dobrar na diagonal, dobrar para frente/para trás, para cima e para bai-
xo. Em seguida pedir que façam uma dobradura. 
Atividade: Brincadeira Unha de gato do movimento.  

TUTORIAL  https://www.youtube.com/watch?v=fvz49vJHDig 
Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=bfmZlzuFJQc com as orientações do professor Jefferson Caetano. 
Programação: Abaixo, você terá acesso à descrição das atividades propostas no vídeo acima:  
 PROPOSTA DA SEMANA: 

TAPOBOL 

A atividade dessa semana é uma adaptação do tênis de mesa ou de campo. 
Com uma bolinha e uma marcação no chão (campo de jogo e “rede”) você deve jogar uma partida de tênis usando apenas as mãos 
para rebater, sempre com “tapas” na bolinha de baixo para cima (sem cortada). Se estiver sozinho, pode jogar rebatendo a bola 
contra a parede tentando o máximo de vezes que conseguir. Lembre que a bolinha só pode dar um “quique” no chão!  
Você pode jogar em espaços pequenos como um cômodo (ajoelhado) ou grandes como o quintal, utilizando-se das linhas do piso ou 
fazendo suas marcações com os materiais que possui em casa.  
* ATENÇÃO: Peça autorização aos seus responsáveis e cuidado com objetos que podem ser quebrados e derrubados. 

 MEU CORPO: 
Nessa semana iremos conhecer um pouco da capacidade física FORÇA, que é a capacidade de vencer uma carga (peso) 

através da ação dos músculos, podendo assim mover um objeto ou seu próprio corpo. 
Para conhecer a força e todas as suas possibilidades, faremos duas atividades: 

1 – Salto Kanguroo: Você deverá estar parado atrás de qualquer linha no chão e, sem tomar impulso, tentar realizar um único salto 

até o ponto mais distante que conseguir. Marque seus resultados e tente outras vezes, percebendo qual parte do corpo está mais 
fazendo força para realizar a tarefa. 
2 – Carrinho de Mão: Peça que alguém te segure pelas pernas, de forma que você apóie suas mãos no chão e assim, como um 

“carrinho de mão” tente caminhar por alguns metros. Veja até onde consegue ir e perceba agora qual parte do corpo realizou mais 
força para realizar a tarefa. 

 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f0f0909a-fe98-4481-8889-05b64c52f34e&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Geografia_I_2Ano_AD
https://youtu.be/xFP2qqSBMaM
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5ef2bfc0-6420-4532-9431-5feb544b002e&instituto=objetivo&referencia=200320_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_IV_2Ano_AD
https://youtu.be/rkoREaRPB_M
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=00f15d18-a735-4d2b-b6ef-eb3734aa6299&instituto=objetivo&referencia=200403_MichaellaTeruel_Ciencias_III_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6c5986d5-26a7-4ba9-abb3-aa390ad28937&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Matematica_II_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=12deEsx1_7w
https://www.youtube.com/watch?v=fvz49vJHDig
https://www.youtube.com/watch?v=bfmZlzuFJQc


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 26/05 

 

PORTUGUÊS: Módulo 03 – O Circo vem aí! 

Vídeo 5: Hora do texto – “Como vai, como vai, como vai? Eu vou bem, muito bem, bem, bem!” (Prof.ª Silvia). Abrir ví-

deo.  

Realizar as páginas 17 e 18 da sua apostila + Lição de Casa página 87. 

CIÊNCIAS: Módulo 02 – Os seres vivos e o ambiente. 

Vídeo 3:  Diálogo com o texto – Hora de investigar (Prof.ª Michaélla). Abrir vídeo. 

Realizar páginas 94 a 98 da sua apostila.  

 

INTERVALO  

  

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=5yK75y0fGcA  com as orientações da professora Adriana.   

Realizar as atividades das páginas 23 e 25.  

Módulo 3 - Todas as artes/O circo.  

Na pág.24, façam um desenho de um circo ou algum tema relacionado com circo (ex. palhaço, mágico) usando a técni-

ca de pontilhismo como na imagem do artista Georges Seurat que é um dos maiores representantes dessa técnica de 

pintura. 

   

  
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7a079316-0ad3-478f-bcf4-73ebef559c40&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7a079316-0ad3-478f-bcf4-73ebef559c40&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4b8d37fe-c391-4b2a-8e2b-cde8c1b9cfb1&instituto=objetivo&referencia=200403_MichaellaTeruel_Ciencias_IV_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=5yK75y0fGcA
https://www.youtube.com/watch?v=5yK75y0fGcA

