
 

 

Inf.: 0756/20 
 
 

Bragança Paulista, 18 de novembro de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 2º ano B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 18/11 a 24/11 

 

#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  
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Planejamento Semanal de 18/11 a 24/11 
 
Atenção: Entrega das APOSTILAS e CADERNOS dia 26/11 (quinta-feira), das 09:00h às 12:30h. 
 

QUARTA-FEIRA – 18/11 

REVISÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA NA ADD 

PORTUGUÊS: Unidade 8 “É Natal!” – págs. 75 e 76. 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA PÁG. 70 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/4x6NAF0LbSM com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música – Página 43 

Jogos musicais 

O jogo das cores 

Sequência rítmica 

Memorização de sequência 

ENTREGAR APOSTILA DE MÚSICA DO 2º SEMESTRE: DIA 26/11 – DAS 9H ÀS 12H30 

AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA: 18 HORAS (www.objetivobp.com.br – Acesso Restrito – AVA Ambiente Virtual de 

Avaliação) 

 
 
 

QUINTA-FEIRA – 19/11 

HISTÓRIA: Dia da Bandeira – pág. 143 + Desenho da bandeira no caderno de desenho. 

PORTUGUÊS: É Natal! – pág. 77 (utilizar o Google Tradutor para escutar o Feliz Natal em outras línguas). 

Pág. 78 (pesquisar uma das canções citadas na página e escrever a letra no caderno de Português) 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁGS. 102 E 103 

INGLÊS: Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=QLt4IyOFJck com as orientações da professora Mariana.    

Apostila 4 – Thanksgiving cards 

Página Cartonada 43 – Neste dia produziremos os cartões de Ação de Graças que estão no final da apostila, por isso não há vídeo no 

portal. 

Essa atividade será desenvolvida em ADD com a professora e os alunos. 

Homework: Destacar da apostila as páginas 35 a 38 e 45 a 47 que serão usadas na próxima semana quando os alunos já estarão 

sem apostila. 

Entregar a apostila 4 de inglês no Colégio Objetivo no dia 26 de novembro das 9h às 12h30min. Deixar as folhas destacadas em 

casa. 

 AVALIAÇÃO DE INGLÊS: 18 HORAS (www.objetivobp.com.br – Acesso Restrito – AVA Ambiente Virtual de Avaliação) 

  
 

SEXTA-FEIRA – 20/11 

 

FERIADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/4x6NAF0LbSM
http://www.objetivobp.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=QLt4IyOFJck
http://www.objetivobp.com.br/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 23/11 

REVISÃO DE CIÊNCIAS NA ADD 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas 

aulas. Caso contrário, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=K8naEyN4pQU. 

Objetivos: Trabalhar cantigas de Rodas, Ritmo, Lateralidade, Musicalidade, coordenação motora e noção espacial. 

Atividade: Marcar no chão com a fita o jogo da velha. Ocupar o quadrado do canto. Colocarei a música da Abóbora se faz melão (link 

abaixo), e vocês saltarão conforme pede.  

INFORMÁTICA: Caso você precise faltar na minha ADD desta semana ou ainda tenha ficado com alguma dúvida, acesse o link 

https://youtu.be/CMRWINSAFPA 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 realizar atividades novas e super legais! Vamos lá! 

 SOPA DE LETRINHAS 

 MATEMÁTICA DO DINO 

 JOGO DO GRAU – AUMENTATIVO E DIMINUTIVO 

 UMA CONTINUAÇÃO PARA O CONTO DOS TRÊS PORQUINHOS 

 

     Obs.: Lembrando que foi postado o arquivo da ATIVIDADE AVALIATIVA na semana de 11 a 17/11/2020 (acesso pelo site Objetivo 

Bragança – Orientação Online), para ser impressa, realizada e entregue na escola conforme informativo 0636/20. Porém, SOMENTE 

alunos que não comparecem às ADDs (aulas ao vivo pelo Zoom) ou aqueles que têm muitas faltas no 4º bimestre (meses de 

outubro e novembro/20) devem imprimir, fazer e entregar tais atividades. Os alunos que sempre participam das ADDs não preci-

sam imprimir e fazer estas atividades (apenas se desejarem). 

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 

AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS: 18 HORAS (www.objetivobp.com.br – Acesso Restrito – AVA Ambiente Virtual de Avaliação) 

 

TERÇA-FEIRA – 24/11 

REVISÃO DE PORTUGUÊS NA ADD 

PORTUGUÊS: Hora do texto – págs. 79 a 81 + Assistir As doze badaladas dos sinos de Natal e registrar o que mais gostou na página 

82. 

ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/91nqygZPNyY com as orientações da professora Adriana Fambrini. 

Fazer a pág. 61 da apostila  

Fazer um desenho depois de assistir o vídeo de dança com cores do grupo Cia Druw. 

Observe os movimentos, as formas e as cores: https://youtu.be/xzbvsuUzuWE 

ENTREGAR A APOSTILA DE ARTE NO DIA 26/11. 

AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS: 18 HORAS (www.objetivobp.com.br – Acesso Restrito – AVA Ambiente Virtual de Avaliação)   
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