
 

 

Inf.: 0711/20 
 
 

Bragança Paulista, 04 de novembro de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 2º ano A – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 04/11 a 10/11 

 

#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 04/11 a 10/11 

QUARTA-FEIRA – 04/11 

PORTUGUÊS: Continuação Diálogo com o texto - páginas 68 a 70. Abrir vídeo. Produção de texto - páginas 71 e 72. Abrir vídeo. 

GEOGRAFIA: Produção de texto - páginas 177 e 178. Abrir vídeo. Assistir a partir do tempo de 4:35. 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁGINAS 97 e 98 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/9c0Oge38uF0  

Apostila de Música – Página 26 e 27 

Música Erudita  

Família da Percussão 

Criando uma orquestra  

Material necessário: um instrumento de percussão (pode ser  improvisado usando copos, latas, potes, etc) 

OBS: Deixe sempre sua flauta à disposição, eventualmente teremos treinos no final da aula. 
 

QUINTA-FEIRA – 05/11 

MATEMÁTICA: Contando ou medindo - páginas 50 e 51. Abrir vídeo. Assistir até o tempo de 4:10. 

CIÊNCIAS: Continuação do Diálogo com o texto e Hora do texto - páginas 117 a 120. Abrir vídeo. Assistir a partir do tempo de 7:10 . 

Páginas 121 a 123 Abrir vídeo. Assistir até o tempo de 7:30. 

LIÇÃO DE CASA: CIÊNCIAS PÁGINAS 137 e 138. 

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=Xk97UgClFMs&t=28s com as orientações do professor Jefferson 

Caetano. 

Programação: Acesse o link acima para ter acesso ao passo a passo das atividades. 

Com base nas atividades que mais fizeram sucesso em nossas ADDs durante o ano iremos retomar 

algumas destas em novos formatos e trabalhando novos assuntos. Vai ser demais! 

1 – JOGO DOS 7 ERROS: Nesse jogo super divertido, além de descobrir os sete erros nossos alu-

nos é que deverão construir poses e modificar a cena tentando dificultar a vida de seus colegas. 

Planeje roupas e acessórios e venha se divertir em nossa ADD. Se não for participar da aula, experimente brincar em família!  

 
  

SEXTA-FEIRA – 06/11 

CIÊNCIAS: Continuação do Diálogo com o texto - páginas 124 e 125. Abrir vídeo. Assistir a partir do tempo de 7:30. 

PORTUGUÊS: Continuação da Produção de texto ( em aula ADD) - página 73. 

LIÇÃO DE CASA: CIÊNCIAS PÁGINAS 139 e 140. 

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=MD5tyR-89Sg com as orientações da professora Mariana.    

Apostila 4 – Lesson4– Give thanks for everything! 

Páginas: 26 a 29 

Vídeo do Portal:  

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Lesson 4: Give thanks for everything – Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d965a26f-df46-45fa-99e1-

20311856ab2e&instituto=objetivo&referencia=Lesson%204:%20Give%20thanks%20for%20everything%20%E2%80%93%20Part%201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cfdd7b8b-0816-4e35-bbaf-107dc0d992ba&instituto=objetivo&referencia=Explora%C3%A7%C3%A3o%20e%20descoberta%20%E2%80%93%20Hora%20do%20texto%20%E2%80%93%20Jo%C3%A3o%20e%20Maria,%20Irm%C3%A3os%20Grimm%20%E2%80%93%20P
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=15859faa-d41a-4449-8927-6685c796f97d&instituto=objetivo&referencia=Produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20texto%20%E2%80%93%20Hist%C3%B3rias%20que%20as%20florestas%20contam
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dbea7521-486d-4e87-a588-2ac8a3b7e289&instituto=objetivo&referencia=Hora%20de%20investigar%20%E2%80%93%20%C3%81gua%20limpa%20ou%20%C3%A1gua%20suja?%20/Produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20texto%20%E2%80%93%20Hora%20da%20esc
https://youtu.be/9c0Oge38uF0
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=964c58f3-6779-4b98-97e3-e92e4fea94d8&instituto=objetivo&referencia=Contando%20ou%20medindo%20%E2%80%93%20Suas%20experi%C3%AAncias%20e%20Hora%20do%20experimento%201
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5eb235e2-aa89-4920-a8a8-ce2b73523451&instituto=objetivo&referencia=Hora%20do%20texto%20-%20propriedades%20dos%20materiais%20-%20Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5eb235e2-aa89-4920-a8a8-ce2b73523451&instituto=objetivo&referencia=Hora%20do%20texto%20-%20propriedades%20dos%20materiais%20-%20Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto
https://www.youtube.com/watch?v=Xk97UgClFMs&t=28s
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7ea24641-8350-4fbb-9add-75d62bd049c8&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20saberes%20-%20Hora%20do%20texto%20-%20Di%C3%A1logo%20com%20o%20texto
https://www.youtube.com/watch?v=MD5tyR-89Sg
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d965a26f-df46-45fa-99e1-20311856ab2e&instituto=objetivo&referencia=Lesson%204:%20Give%20thanks%20for%20everything%20%E2%80%93%20Part%201
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d965a26f-df46-45fa-99e1-20311856ab2e&instituto=objetivo&referencia=Lesson%204:%20Give%20thanks%20for%20everything%20%E2%80%93%20Part%201


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 09/11 

MATEMÁTICA: Experimento 1 - páginas 52 a 55. Abrir vídeo. Assistir a partir do tempo de 4:10. 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁGINA 99 + SEPARAR 1 EMBALAGEM E 1 RÉGUA PARA AULA DE AMANHÃ. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Objetivos: Coordenação motora; agilidade; lateralidade. 

Atividade: Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas aulas. Caso contrário, acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=uHaM8DXJsEs. 

INFORMÁTICA: Caso você precise faltar na minha ADD desta semana ou ainda tenha ficado com alguma dúvi-

da, acesse o link https://youtu.be/1mprz1IV1t4 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 conhecer desafios super legais e aprender como utilizar a tecnologia baca-

na dos QR Codes!!! Vamos lá!!! 

 COME LETRAS 

 LIGA DOS CRAQUES 

COMPLEMENTO DA AULA SOBRE QR CODES (não perca a nossa ADD de hoje!) 

QR Code quer dizer “Quick Response”, ou seja, “Resposta rápida, imediata”.  
O QR Code é basicamente um novo código de barras em 2D (o antigo código de bar-

ras trabalha com apenas uma dimensão, a horizontal, e o QR Code utiliza códigos com 
informações tanto no plano horizontal como na vertical), que é constituído de uma série de 
códigos e caracteres decodificados em uma imagem quadrada, dispondo de uma alta capacidade para arma-

zenar dados (informações, imagens, links de  sites, áudios, vídeos, textos, etc.). 
Para ter acesso ao conteúdo codificado em um QR Code, a pessoa deve primeiro dispor de uma câmera em um smartphone (para 

saber como “ler” um QR Code com seu aparelho, acesse UM dos vídeos tutoriais abaixo, de acordo com seu modelo de celular e siste-
ma operacional, SE NECESSÁRIO).  

 COMO ACESSAR UM QR CODE PELA CÂMERA DE CELULARES MODELO IPHONE (IOS) 

 COMO ACESSAR UM QR CODE PELA CÂMERA DE UM CELULAR UTILIZANDO O GOOGLE LENS (ANDROID) 

 COMO ACESSAR UM QR CODE COM WINDOWS PHONE  

 COMO ACESSAR UM QR CODE UTILIZANDO UM APLICATIVO ESPECÍFICO 

 
CONTEÚDO EXTRA: Utilizando um leitor de QR Code, acesse o conteúdo do QR CODE PRETO e reflita um pouquinho sobre 

seu uso consciente das tecnologias. Já o  QR Code de cor verde é para os papais, as mamães e outros adultos que cuidam de 
você, um vídeo legal sobre “Criança e Tecnologia”. Aproveite para acessar vários conteúdos legais nas atividades das suas 

apostilas do Objetivo! 
NÃO É NECESSÁRIO IMPRIMIR ESTA FOLHA. BASTA APONTAR O CELULAR PARA O CÓDIGO NA TELA DO PRÓPRIO COM-

PUTADOR, TABLET OU OUTRO SMATPHONE. 

Para os alunos:     Para os adultos que cuidam de você:  
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   
 

TERÇA-FEIRA – 10/11 

MATEMÁTICA: Experimento 2 - página 56. Abrir vídeo.  

PORTUGUÊS: Continuação da Produção de Texto - página 73(situação final) em aula ADD e atividades no caderno. 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁGINAS 100 e 101. 

ARTE: Vamos explorar as linhas! Na página  56 façam um desenho bem caprichado mas sem tirar o lápis do papel.  

Dê continuidade ao desenho seguido de uma única linha, unindo todos os elementos do desenho. 

Deixei um vídeo sobre essa atividade https://youtu.be/h25cwpN8OaY 

 

 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=964c58f3-6779-4b98-97e3-e92e4fea94d8&instituto=objetivo&referencia=Contando%20ou%20medindo%20%E2%80%93%20Suas%20experi%C3%AAncias%20e%20Hora%20do%20experimento%201
https://www.youtube.com/watch?v=uHaM8DXJsEs
https://youtu.be/1mprz1IV1t4
https://brincandocomarie.com.br/come-letras/
https://brincandocomarie.com.br/liga-dos-craques
https://www.youtube.com/watch?v=Jrnyp7GdowQ
https://www.youtube.com/watch?v=-ubao13_PQk
https://www.youtube.com/watch?v=fPIHFszx57Y
https://www.youtube.com/watch?v=5hyZELWw3eA
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b6424b9f-29d0-4c09-bd4c-2bc738cd0aeb&instituto=objetivo&referencia=Experimento%202%20/%20%20Hora%20de%20resolver%20problemas%20/%20Desafio%20final
https://youtu.be/h25cwpN8OaY

