
 

 

Inf.: 0106/20              
 

 Bragança Paulista, 13 de maio de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 2° ano A da Educação Fundamental.  

  Planejamento Semanal de 13/05 a 19/05 

 

   #fiqueemcasa 
 

Sabemos que na semana que passou todos foram muito colaborativos, atentos e desenvolve-
ram suas obrigações com primor.  

Assim, vamos dar continuidade as nossas Atividades Remotas, pois há muito trabalho e 
aprendizado pela frente. 
 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, os planejamentos semanais serão disponibilizados em nosso site, 
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; 

 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 
dígitos, 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 di-
recionado para as disciplinas que você deverá acessar para realizar suas atividades. 

  Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo 
e na execução das tarefas da apostila. 

 Junto com o semanário, enviaremos um link de vídeo, que vocês poderão e deverão acessar, 
antes de começar as tarefas. Nesse link, constarão orientações importantes para que as ativi-
dades sejam concluídas com sucesso.  

 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 vídeo aulas e consultar quando quiser os textos e outras in-
formações do portal. Para facilitar o estudo, elaboramos o seguinte cronograma. 

 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/


 

 

 
Programação para a semana de 13 a 19/05   
 

QUARTA-FEIRA - 13/05 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=W0ImYH099_4 com as orientações da professora Mariana. 
Português 

Módulo 02: Brincadeiras de todos os tempos. 
Assistir o vídeo 6: Produção de texto - Profª Silvia  

Abrir vídeo 
Realizar as páginas 59 e 60 da apostila. 
 

INTERVALO  

Finalização Projeto Pedagógico 1º bimestre “Mão na Massa” 

Atividade: Cozinhando com a mamãe! Orientações no vídeo da Prô! 
#OBJETIVOBRAGANÇA 
Informática: Acessar o link https://youtu.be/VcBoS5-EtwE com as orientações da professora Gabriela Leme. 
Programação: Relembrando um pouco sobre o tema do nosso Projeto Pedagógico “Mão na massa”, vamos acessar alguns jogos on-
line sobre culinária e cozinha: https://www.cokitos.pt/tag/jogos-de-cozinhar/  

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/c/jogos-de-cozinhar  
Agora, vamos aprender a jogar o jogo “Lince”: http://jogueaqui.ig.com.br/jogos-online.php?jogo=lince  
Diante da situação do aumento dos casos de dengue em nossa cidade e no nosso país (ocorrendo junto com a pandemia do Corona-
vírus), aceite esse desafio de guerra contra o mosquito Aedes Aegypti!!! Ligue o som!!! 
http://www.escolagames.com.br/jogos/guerraAoMosquito/ 
Novo jogo contra COVID-19 no friv: https://www.friv.com/z/games/killcovid19/game.html?Desktop-x-x-w-x-x-xx  

 

 
 

QUINTA-FEIRA - 14/05 

Português 
Módulo 02: Brincadeiras de todos os tempos. 
Assistir o vídeo 4: Sílabas – Profª Silvia 

Abrir vídeo 
Realizar as atividades das páginas 61 a 64 da apostila. 

 

INTERVALO  

Ciências 

Vamos revisar? 
- Realizar as atividades de Lição de Casa das páginas 124 e 125.  
Inglês: Acesse o link https://youtu.be/EUAsIYheh_M para acessar as orientações da professora Amanda.   
Aula 1 – Lesson 5 – Friendship is ...to help - Páginas 34 e 35, acessar o link: clique aqui 1 com as orientações do professor Wellington. 
Programação: Observar as imagens das páginas 34 e 35 da família e as crianças ajudando a colocar a mesa. Em seguida, obser-

var o quadro amarelo na parte inferior da página 35:  
This is my... (Este(a) é o meu /a minha...) “Usado para apresentar os membros da família”. 
This is not my... (Este(a) não é meu/minha...) “Usado para dizer que este(a) não é algum membro da família”. 
Conferir as atividades das páginas 36 e 37 que já haviam sido realizadas anteriormente. 
Em seguida, acessar o link: clique aqui 2  assistir ao vídeo com as orientações do professor Wellington. 
Conferir as atividades das páginas 38 e 39 que já haviam sido realizadas anteriormente e fazer as atividades da página 40. 
Aula 2  - Revisão – Review - Acessar o link: clique aqui 3  
Assistir ao vídeo: Review (I) da Teacher Magali com as instruções da professora Magali. Fazer as atividades das páginas 42 até 

44 como revisão de todo o conteúdo do 1º bimestre. 
Os links abaixo são sugestões de vídeos de músicas e sites de jogos para praticar mais o conteúdo do 1º bimestre:  
clique aqui 4                   clique aqui 9                     clique aqui 14 
clique aqui 5                   clique aqui 10                   clique aqui 15 
clique aqui 6                   clique aqui 11 
clique aqui 7                   clique aqui 12 
clique aqui 8                   clique aqui 13 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W0ImYH099_4
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=25b10579-dbbd-456b-92e0-e13e0d8da768&instituto=objetivo&referencia=200318_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD
https://youtu.be/VcBoS5-EtwE
https://www.cokitos.pt/tag/jogos-de-cozinhar/
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/c/jogos-de-cozinhar
http://jogueaqui.ig.com.br/jogos-online.php?jogo=lince
https://www.friv.com/z/games/killcovid19/game.html?Desktop-x-x-w-x-x-xx
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1aaf1a89-696b-4771-8ea8-4beefcb03876&instituto=objetivo&referencia=200318_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
https://youtu.be/EUAsIYheh_M
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c4473a33-951f-414d-afa2-3c575dcbb2dd&instituto=objetivo&referencia=200318_WellingtonOliveira_Ingles_I_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=207541de-764e-4700-8b0f-d8bde2845b82&instituto=objetivo&referencia=200318_WellingtonOliveira_Ingles_II_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=62af4b1c-2f6d-4fc2-a6a9-dcad40d74af2&instituto=objetivo&referencia=200319_MagaliOliveira_Ingles_2Ano_AD
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQnOPe_qnpAhVsK7kGHQP_AMcQ3ywwAHoECA0QAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1Ziku4FLka4&usg=AOvVaw0oxDuUBz2yzSNBm-6Y6jPD
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQnOPe_qnpAhVsK7kGHQP_AMcQ3ywwAHoECA0QAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1Ziku4FLka4&usg=AOvVaw0oxDuUBz2yzSNBm-6Y6jPD
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQnOPe_qnpAhVsK7kGHQP_AMcQ3ywwAHoECA0QAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1Ziku4FLka4&usg=AOvVaw0oxDuUBz2yzSNBm-6Y6jPD
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQnOPe_qnpAhVsK7kGHQP_AMcQ3ywwAHoECA0QAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1Ziku4FLka4&usg=AOvVaw0oxDuUBz2yzSNBm-6Y6jPD
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQnOPe_qnpAhVsK7kGHQP_AMcQ3ywwAHoECA0QAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1Ziku4FLka4&usg=AOvVaw0oxDuUBz2yzSNBm-6Y6jPD
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/find-the-pairs/numbers-1-10
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj-4Ga_6npAhXqH7kGHT9kD90Q3ywwAHoECAgQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgVIFEVLzP4o&usg=AOvVaw2k5cS39qNpA3xuowdSoN76
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj36pvm_6npAhX6J7kGHdC5CroQ3ywwAHoECAYQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0BHbuMB5Exg&usg=AOvVaw3pA7fAa5C8B-iYPiJqmfM6
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj36pvm_6npAhX6J7kGHdC5CroQ3ywwAHoECAYQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0BHbuMB5Exg&usg=AOvVaw3pA7fAa5C8B-iYPiJqmfM6
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj36pvm_6npAhX6J7kGHdC5CroQ3ywwAHoECAYQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0BHbuMB5Exg&usg=AOvVaw3pA7fAa5C8B-iYPiJqmfM6
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA5eH2_6npAhWlH7kGHRbfCfcQ3ywwAHoECAkQBA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjYAWf8Y91hA&usg=AOvVaw04MCklGGcSEdclGU_xBaYL
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/family


 

 

 
 

SEXTA-FEIRA - 15/05 

Português: Módulo 02: Brincadeiras de todos os tempos. Assistir o vídeo 5: Convite – Profª Silvia - Abrir vídeo 

Realizar as atividades das páginas 65 a 68 da apostila. 

 

INTERVALO  

História: Módulo 01: Tempo, tempo, tempo. Assistir o vídeo 3: É possível medir o tempo com precisão! – Profª Cláudia - Abrir vídeo   

Música: Acessar o link  https://youtu.be/AoHp-cZ22dc com as orientações da professora Cris.  

Continuação: Propriedades do som: Altura. Exercício 2 da apostila de música pág. 35. 
 

SEGUNDA-FEIRA - 18/05 

Português: Vamos revisar? Realizar as atividades de Lição de Casa das páginas 76 a 86. 

INTERVALO  

Matemática: Realizar a atividade da página 63. 

Vamos revisar? 
Realizar as atividades de Lição de Casa das páginas 68, 69 e 74. 
Educação: Física: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=p4hDvzoIlrw com as orientações da professora Vivian.  
Objetivos: Brincadeiras e jogos populares do Brasil; Resgate de uma brincadeira antiga, envolvendo coordenação motora, agil idade 
e atenção. Material: Pedrinhas ou tampinhas de garrafas. Atividades: Alongamento/ Flexibilidade e brincadeira 5 marias (Uma das 

maneiras de praticar desse jogo é lançar uma peça para o alto e, antes que ela caia no chão, pegar outra peça. Depois, tentar pegar 
duas, três ou mais, até ficar com todas as peças na mão)  
Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=uYi-5PiHd-U com as orientações do professor Jefferson.  

Abaixo, você terá acesso à descrição das atividades propostas no vídeo acima:  
DON´T STOP – O “Stop” dos Movimentos - A atividade dessa semana recria uma das brincadeiras mais populares entre as crianças 
de todas as idades: o STOP! Porém, pensando em promover maior possibilidade de movimento criamos o “DON´T STOP” onde, ao 
invés das tradicionais categorias (Nome, Cor, Fruta, etc.) substituímos pelas categorias MOVIMENTO – BRINCA BRINCADEIRA – 
COM BOLA – ESPORTE e por fim BRINQUEDO. Com isso, as crianças poderão jogar (sozinhas ou com pessoas da casa) e poten-
cializar seus pontos ao PRATICAR as atividades que descreveu, seguindo a seguinte pontuação: Palavra que só você escreveu: 10 
pontos. Palavra foi repetida pelo adversário: 05 pontos. 
- Pratiquei o movimento/esporte/brincadeira que escrevi: + 10 pontos (BÔNUS)  
 MEU CORPO: Nessa segunda semana continuaremos a trabalhar com a resistência, verificando quantos movimentos de “POLI-

CHINELO” você será capaz de fazer sem parar. Repita esse exercício durante toda a semana e perceba sua evolução. 
Percebendo o quanto os exercícios físicos – em especial os de resistência – geram de cansaço em nosso corpo, aproveitamos para 
falar um pouquinho sobre a importância da HIDRATAÇÃO! Nos noticiários a respeito da pandemia do COVID-19 você já deve ter se 
informado sobre a “receita” para manter a imunidade alta: boa alimentação, prática de exercícios, consumo de vitaminas e manter-se 
hidratado. Mas você sabe por que beber água tem um papel tão importante nessa lista?  
Nosso corpo é incapaz de armazenar água para uso futuro, então essa substância é frequentemente eliminada. O ser humano é 
composto, aproximadamente, de 70% de água, e ela é fundamental para que nosso metabolismo funcione adequadamente. A sede 
já é um sintoma de desidratação e não devemos esperar senti-la para repor. 
Manter a hidratação adequada é uma das maneiras de ajudar o sistema imune a funcionar adequadamente já que, com o consumo 
adequado de água e corpo consegue expulsar as impurezas de nosso corpo e sem estas impurezas, sobra “mais tempo” para o 
sistema imune combater outros fatores que possam ser prejudiciais à saúde, como o coronavírus. Portanto não se esqueça de beber 
água durante todo o dia, independente de estar ou não realizando exercícios físicos! 
DESAFIO DA SEMANA: Para o desafio da semana, acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=IVycECQp8ok  e divirta-se com 
toda a sua família com a “Dança do Quadrado”. QUE ESPORTE É ESSE? O esporte da semana passada era a PELOTA BASCA! A 

Pelota Basca, esporte com origem nos Países Bascos (entre França e Espanha) é um esporte que tem um objetivo muito simples: 
bater a bola contra a parede (dentro das linhas-limite) e evitar que o rival a rebata antes do segundo quique no solo, assim como no 
squash, porém em uma “quadra” bem maior. A Pelota Basca possui muitas categorias de acordo com o objeto 
usado para rebater. A mais curiosa sem dúvida é a Cesta Punta, onde o esportista usa uma cesta de madeira de 
cerca de 1 metro para rebater. Nesta categoria, a bola pode chegar a 300km/h. Pesquise vídeos sobre o esporte 
e se surpreenda!!! PARA ESSA SEMANA O ESPORTE SERÁ ESSE DA IMAGEM AO LADO >>> 

Pesquise pelos diferentes tipos de ESPORTE COM REDE e quem sabe encontrará o difícil nome desse esporte.  

 

 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f7d95776-7278-430f-b2e4-9ca8a358a65c&instituto=objetivo&referencia=200318_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_III_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f981f52c-9a33-4a6a-948a-d0e60ad68157&instituto=objetivo&referencia=200313_ClaudiaSantos_Historia_2Ano_AD
https://youtu.be/AoHp-cZ22dc
https://youtu.be/AoHp-cZ22dc
https://www.youtube.com/watch?v=p4hDvzoIlrw
https://www.youtube.com/watch?v=p4hDvzoIlrw
https://www.youtube.com/watch?v=uYi-5PiHd-U
https://www.youtube.com/watch?v=IVycECQp8ok


 

 

 
 

TERÇA-FEIRA - 19/05 

 
Ciências 

 
Vamos revisar? 
Realizar as atividades de Lição de Casa das páginas 126 a 128. 

 

 

INTERVALO  

Matemática 
 

Vamos revisar? 

Realizar as atividades de Lição de Casa das páginas 75 a 77. 
Arte 

Acessar o link:   https://www.youtube.com/watch?v=8dUHzHLXCBg  com as orientações da professora Adriana.   
 Os alunos deverão abrir na página 19 do Módulo 2 da apostila de Arte "As manifestações artísticas". Para realizar a 
atividade dessa página, destaquem o Anexo 1 da página 63 e recortem os quadrinhos com as imagens. Em seguida, 
analisem as imagens para fazer a colagem de acordo com o tema dos quadrinhos que se encontram na página 19. 
Exemplo: A figura do grupo Palavra Cantada, pertence à classificação artística- música.  
Após a colagem, façam a página 21 que fala sobre a arte em nossa vida, respondendo às perguntas e fazendo um 
desenho no espaço disponível.  

  Mãos a obra! Boa atividade para vocês!    

 

 
 
 

Continuem realizando as atividades com dedicação! 

Estamos com saudades! Se cuidem! 

Beijos. 

  Professores do 2º Ano 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8dUHzHLXCBg

