
 

 

Inf.: 0208/20 

 
Bragança Paulista, 10 de Junho de 2020. 

 

#fiqueemcasa 
 

2° ANO B – ENSINO FUNADMENTAL 
 

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. 

 

Atenção! Apenas no dia 11 de junho não haverá Bate-papo ou Plantão de dúvida devido ao feriado de 
Corpus Christi. Dia 12 de junho, será normal. 

                                                                                                                                  Saudades... Com carinho 

Professores do 2° ano  

 
 
 
 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
www.objetivobp.com.br


 

 

 
 
Programação para a semana de 10/06 a 16/06. 
 
 
 

  

QUARTA-FEIRA – 10/06 

Acessar o link:  Clique aqui com as orientações da coordenadora Valéria. 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=dH5h0KHUmDs&list=UU3tmlaB74YCL7Ol87GTVcBA com as orientações da profes-

sora Ana Paula.   

PORTUGUÊS: Módulo 04 – É hora de história! 

Vídeo 3: Ampliação dos saberes – Análise e reflexão sobre a língua: Palavras com T e D (Prof.ª Silvia). Abrir vídeo. 

Realizar as páginas 43 e 44 da sua apostila (Trilha do Leitor) + Lição de Casa página 91. 

CIÊNCIAS: Módulo 02 – Os seres vivos e ao ambiente 

Vídeo 7: Exploração e descoberta – Hora da Oficina (Prof.ª Michaélla). Abrir vídeo 

Realizar as páginas 108 a 110 + Lição de Casa páginas 122 e 123.  

INTERVALO  

INFORMÁTICA: Peço para não acessar as atividades abaixo sem antes acessar o link: https://youtu.be/tWOTF7tZd-k com as orienta-

ções da profª. Gabi:  

Programação: Nessa semana, reforçaremos nossos estudos sobre Matemática (valor posicional – Unidade, Dezena, Centena)! Você 

consegue!!! 

MATEMÁTICA 

E agora, vamos brincar um pouco com jogos sobre Festa Junina? 

Vai ser muito legal o nosso “ARRAIAL VIRTUAL”!!! 

 Festa Junina - Iguinho  

 Sequência de jogos – desafio sobre a Festa Junina 

 Caça palavras e jogo da memória 

 Dominó 

 Sete erros junino 

 Jogo “Na festa junina temos...” (semelhante ao jogo da forca) 

 Jogo da memória – Smartkids 

E não perca o nosso próximo bate papo, hein! Vou te propor um grande desafio!!! Será que você conseguirá me vencer??? 

Vou esperar você por lá!!! 
 
 

QUINTA-FEIRA – 11/06 

FERIADO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/VP2mvGDyBEA
https://www.youtube.com/watch?v=dH5h0KHUmDs&list=UU3tmlaB74YCL7Ol87GTVcBA
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cb2b24ca-a516-402f-9fc2-365f861c97f9&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_IX_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=054c75e8-f2b7-44c0-858f-2e056e09e19c&instituto=objetivo&referencia=200403_MichaellaTeruel_Ciencias_VIII_2Ano_AD
https://youtu.be/tWOTF7tZd-k
https://www.cokitos.pt/unidades-dezenas-centenas/play/
https://iguinho.com.br/festa-junina.html
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=8716
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=5732
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-domino-festa-junina
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=2147
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=5002
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-festa-junina


 

 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 12/06 

PORTUGUÊS: Módulo 04 – É hora de história! 

Vídeo 4: Hora do texto: “O grande rabanete”, de Tatiana Belinky. (Prof.ª Silvia) Abrir vídeo 

Realizar as páginas 45 a 49 da sua apostila (Trilha do Leitor) + Lição de casa página 92 

CIÊNCIAS: Animais de hábitos noturnos, animais de hábitos diurnos. (Prô Mari) Abrir vídeo 

INTERVALO  

MÚSICA: Acessar o link: https://youtu.be/l4UaFWPyCeI  com as orientações da professora Cris.   

Conhecendo o código morse. 

Apostila: páginas 38 a 42. 

INGLÊS: Acessar o link: https://youtu.be/x4R65s53KcU  com as orientações da teacher Amanda.   

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

Acessar o link: Clique aqui 

Assistir o vídeo com as orientações da Teacher Magali. 

Acompanhar o vídeo e fazer as atividades das páginas 18, 19, 20 e 21. 

Sugestões de atividades extras: Acessem o link abaixo para praticar mais o vocabulário de food em inglês com jogos interativos: 

Clique aqui 

Clique aqui 

Clique aqui 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 15/06 

MATEMÁTICA: Módulo 06- Contando os animais de um rebanho 

Vídeo 3: Sua criação/Desafio final (Prof.ª Débora) Abrir vídeo 

Realizar as páginas 32 e 33 da sua apostila + Lição de casa páginas 70 a 73 

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

Vídeo 4: Hora de investigar “Resgate de Memória” (Prof.ª Lígia) Abrir vídeo 

Realizar as páginas 128 e 129 da sua apostila.  

INTERVALO  

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=OsviJrkfy-0 com as orientações da professora Adriana.   

 Módulo 3 - Todas as artes- o circo - páginas 31 e 33. 

  Responder a pergunta dessa página e fazer o desenho na página 33. 

 Assistir o vídeo sobre palhaços: https://www.youtube.com/watch?v=5s6qnh2w7ag 

 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=90224143-71e3-44ad-8446-e9cdcd7f2a00&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_X_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=zjlrNSSf68o&t=153s
https://youtu.be/l4UaFWPyCeI
https://youtu.be/x4R65s53KcU
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ed94793d-b406-4031-b1de-ef22e6cac389&instituto=objetivo&referencia=200331_MagaliOliveira_Ingles_I_2Ano_AD
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/food-2
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/drinks
https://www.eslgamesplus.com/fast-food-esl-vocabulary-memory-game-hamburger-bread-hot-dog/
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c1dbd736-70bf-4f9e-9591-0d2dcc5b7290&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_III_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6da16ac1-34a7-4dfa-9613-4e900603b3a8&instituto=objetivo&referencia=200331_LigiaFreitas_Historia_I_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=OsviJrkfy-0
https://www.youtube.com/watch?v=5s6qnh2w7ag


 

 

 
 
 

TERÇA-FEIRA – 16/06 

PORTUGUÊS: Módulo 04 – É hora de história! 

Vídeo 5: Análise e reflexão sobre a língua: Letras maiúsculas e minúsculas (Prof.ª Silvia). Abrir vídeo. 

Realizar as páginas 50 e 51 da sua apostila + Lição de Casa página 93. 

MATEMÁTICA:  Módulo 07 Uma aventura sobre rodas! 

Vídeo 1: Suas experiências: Uma aventura sobre rodas! (Prof.ª Débora). Abrir vídeo. 

Realizar as páginas 34 a 36 da sua apostila. 

INTERVALO  

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

Objetivos: Desenvolvimento das habilidades e capacidades motoras e físicas; Ginástica Geral; Competição, Tática. 

Material: Dado 

Atividade: Tabuleiro motor  

 
 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=FedSEjs-7Eo&t=4s com as orientações do professor Jefferson Caetano.  

Programação: Abaixo, você terá acesso à descrição das atividades propostas no vídeo acima: 

DESAFIO DA SEMANA: 

Para o desafio da semana iremos entrar em ritmo de Festa Junina e realizar o desafio PINTE SEU CAIPIRA!!! 

Para isso você vai precisar:  

 Desafie uma pessoa em sua casa. 

 Separe os itens que possui para produzir seu caipira. 

 O desafio tem duração de 1 minuto e vocês terão que enfeitar um ao outro. 

Não deixe de mostrar o resultado postando uma foto nas redes sociais com as hashtags:           

                                                                      #objetivobragança      #desafiojunino  

Aproveitando o clima, propomos também duas atividades relacionadas ao tema “pula fogueira”: 

1 – Pula Fogueira Caseira: Utilizando uma corda ou qualquer material adaptado, realizar a brincadeira de aumenta-aumenta. 

2 – FitDance Kids – Acessar no link abaixo a coreografia proposta pelo canal FitDance Kids para a tradicional música “Pula Fogueira”. 

                                                      https://www.youtube.com/watch?v=mJmlp8E_BxY 

 
 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ccf407f0-9194-48d6-8dd0-2f66d5f2e219&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_XI_2A
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6b3622b5-c3ea-4552-b164-334b03b92aab&instituto=objetivo&referencia=200401_DeboraCruz_Matematica_IV_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=DuzvZdtjHPc
https://www.youtube.com/watch?v=FedSEjs-7Eo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=mJmlp8E_BxY

