
 

 

Inf.: 0691/20 
 
 

Bragança Paulista, 28 de outubro de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 2º ano A – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 28/10 a 03/11 

 

#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 28/10 a 03/11 

QUARTA-FEIRA – 28/10 

PORTUGUÊS: Hora do texto – páginas 43 a 46  Abrir vídeo – Diálogo com o texto – páginas 47 a 51. Abrir vídeo 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁGINAS 94 e 95 

MATEMÁTICA: Estimativa e Cálculo Mental – págs. 43 a 45 Abrir vídeo (até o tempo 10:43) 

MÚSICA: Acessar o link  https://youtu.be/COQIdyez-KU com as orientações da professora Cris Lima. 

 Apostila de Música – Páginas: 24 e 25 

Os instrumentos da orquestra 

Família da percussão 

Instrumentos de bater, raspar e chacoalhar. 

Fanfarras e bandas militares 

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

 
 

QUINTA-FEIRA – 29/10 

HISTÓRIA: Agora é com você – páginas 140 e 141. Abrir vídeo.  assistir a partir do tempo 7:20. 

PORTUGUÊS: Caracterização de personagens – págs. 52 a 54  Abrir vídeo – até o tempo de 7:35( o restante o vídeo é referente a lição 

de casa)  e  Letra H (interno) págs. 57 a 61.  

Abrir vídeo. 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS - Págs. 55 e 56 (valendo nota de TG) 

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=5uvAPSdUgO4&t=15s com as orientações 

do professor Jefferson Caetano.  

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

1 – SE VIRA NOS 30” – CÓDIGO e VAI-e-VOLTA (Agilidade com mãos e pernas) em 30 segundos  

2 – EXPERIÊNCIAS COM MEU CORPO – Músculos em ação!  

Até a próxima ADD!  

  
 

SEXTA-FEIRA – 30/10 

GEOGRAFIA: Hora de investigar- págs. 175 e 176. Abrir vídeo até 4:35 Assistir até o tempo de 4:35 

MATEMÁTICA: Continuação do Cálculo mental e Desafio Final – págs. 46 a 49 Abrir vídeo a partir do tempo 10:43 + Abrir vídeo 

LIÇÃO DE CASA: GEOGRAFIA PÁG 182 + MATEMÁTICA PÁGS. 67 e 68.   

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=77wra70Mh_g com as orientações da professora Mariana.    

 Apostila 4 – Lesson 3 – Give thanks for the food! 

Páginas: 22 a 25 

Vídeo do Portal:  

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Lesson 3: Give thanks for the food – Part 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0c706e53-ff9d-4cd3-9bd2-

65db32246d80&instituto=objetivo&referencia=Lesson%203:%20Give%20thanks%20for%20the%20food%20%E2%80%93%20Part%202  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=345be40a-503e-4053-9b3d-f64a7876a135&instituto=objetivo&referencia=Hora%20do%20texto%20%E2%80%93%20Parte%201%20-%20Os%20tr%C3%AAs%20porquinhos,%20Debi%20Gliori
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b5e77319-c89c-4a02-ba70-69254bbd9e36&instituto=objetivo&referencia=Hora%20do%20texto%20%E2%80%93%20Os%20tr%C3%AAs%20porquinhos,%20Debi%20Gliori%20%E2%80%93%20Parte%202%20%E2%80%93%20Di%C3%A1logo%20com%20o%20text
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c9350a9c-5ee2-46c1-9188-82d66196d99f&instituto=objetivo&referencia=Estimativa%20/%20C%C3%A1lculo%20mental
https://youtu.be/COQIdyez-KU
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e31d095e-f4d6-42fa-adac-2bb1e548b5e0&instituto=objetivo&referencia=Produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20texto:%20Momento%20cidad%C3%A3o%20-%20Triste%20realidade/%20Trocando%20ideias/%20Desafio%20final
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ec98acdd-21ce-4c47-82d8-b9fcb5030dc2&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20saberes%20%E2%80%93%20An%C3%A1lise%20e%20reflex%C3%A3o%20sobre%20a%20l%C3%ADngua%20%E2%80%93%20Caracteriza%C3%A7%C3%25
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=978e1d4b-d30f-4aac-9582-d25276e62e26&instituto=objetivo&referencia=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20saberes%20%E2%80%93%20An%C3%A1lise%20e%20reflex%C3%A3o%20sobre%20a%20l%C3%ADngua%20%E2%80%93%20Letra%20H%20(interno)
https://www.youtube.com/watch?v=5uvAPSdUgO4&t=15s
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://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c9350a9c-5ee2-46c1-9188-82d66196d99f&instituto=objetivo&referencia=Estimativa%20/%20C%C3%A1lculo%20mental
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dea13b0d-6205-4097-a011-9fa6a29a165b&instituto=objetivo&referencia=Descobrindo%20como%20descobrir%20/%20Desafio%20final
https://www.youtube.com/watch?v=77wra70Mh_g
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0c706e53-ff9d-4cd3-9bd2-65db32246d80&instituto=objetivo&referencia=Lesson%203:%20Give%20thanks%20for%20the%20food%20%E2%80%93%20Part%202
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0c706e53-ff9d-4cd3-9bd2-65db32246d80&instituto=objetivo&referencia=Lesson%203:%20Give%20thanks%20for%20the%20food%20%E2%80%93%20Part%202


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 02/11 

 

FERIADO 
 

 

TERÇA-FEIRA – 03/11 

PORTUGUÊS: Hora do texto- págs. 62 a 67. Abrir vídeo. 

CIÊNCIAS: Objetos e suas funcionalidades e Propriedades dos materiais – págs. 108 a 106. Abrir vídeo a partir do tempo 06:20 + Abrir 

vídeo até 07:15 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁG 96 

ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/hvo7ij-a0dM com as orientações da professora Adriana. 

Apostila pág. 55 

Corpo e movimento  

Kandinsky e as linhas 

Vamos analisar a obra e responder às perguntas  

Assistir o vídeo com algumas obras animadas do artista: https://youtu.be/81fkBLlzvcM 

 

 

 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=60b06a0e-eb85-4e52-8ecb-8dd457f51c3c&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=df637e61-bb16-4335-ad74-3e1c4e427128&instituto=objetivo&referencia=Jogo%20da%20mem%C3%B3ria%20-%20materiais%20passam%20por%20transforma%C3%A7%C3%B5es%20-%20Hora%20do%20texto%20-%20Suas%20experi%C3%AAncias%20-%20Os%20objetos%20e%20suas%20funcionalidades
https://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://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://youtu.be/hvo7ij-a0dM
https://youtu.be/81fkBLlzvcM

