
 

 

Inf.: 0509/20 
 
 

Bragança Paulista, 02 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 2º ano A – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 02/09 a 08/09 

 

 #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 02/09 a 08/09 
 

QUARTA-FEIRA – 02/09 

PORTUGUÊS: Hora do texto e Diálogo com o texto – págs. 54 a 57. Abrir vídeo. Assistir até o tempo de 10:00. 

HISTÓRIA: Hora do texto e Momento Cidadão – págs. 138 a 140. Abrir vídeo. Assistir até o tempo de 5:05. 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁGS. 99 E 100 E PESQUISA DE UMA POESIA PARA LEITURA NA PRÓXIMA AULA (03/09) 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/o7PzUDYl6LU com as orientações da professora Cris Lima. 

Apostila de Música – página 10. 

Folclore brasileiro – mitos e lendas. 

Personagens: Saci-Pererê; Boitatá; Lobisomem; Boto-cor-de-rosa; Iara; Curupira; Mula-sem-cabeça. 

*Atividade complementar disponível no APP do Colégio – Estamos estudando mitos e lendas do folclore brasileiro. Pesquise uma lenda 

brasileira e faça um desenho do personagem escolhido.  
 

QUINTA-FEIRA – 03/09 

PORTUGUÊS: Leitura de poema (adaptação da atividade “Passeio Poético”). 

CIÊNCIAS: Saiba mais sobre alimentação! – págs. 130 a 134. Abrir vídeo Assistir a partir do tempo de 8:30. Cuidados médicos – págs. 

135 a 140. Abrir vídeo. Assistir até o tempo de 8:45. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON): O recado dessa semana vai especialmente para os pais. Acesse o link 

https://www.youtube.com/watch?v=L9KVDXHf_nw com as orientações do professor Jefferson Caetano.  

Programação: PROPOSTA DA SEMANA: CALENDÁRIO DE ATIVIDADES FÍSICAS 

É hora de controlar o nível de atividades físicas realizadas por nossas crianças! 

Em tempos de isolamento social e inúmeras atividades sendo obrigatoriamente 

realizadas em telas (Computador, Celular, TV) é preciso se atentar em oferecer 

para nossas crianças oportunidades de realizar atividades físicas (com os devidos 

cuidados e a devida proteção) como forma de manter a saúde, qualidade do humor 

e do sono, além do natural desenvolvimento físico e motor. Por isso desenvolvemos 

o calendário de atividades físicas, disponível em nosso APP e que pedimos encare-

cidamente que seja impresso e disponibilizado para seu filho (a).  

Lá, será registrada pela própria criança as atividades que ela realizou em cada dia 

do mês de setembro, de modo que este calendário servirá de referência para o 

professor e as famílias sobre como está sendo a rotina de atividades físicas de meu filho (a) atualmente, podendo gerar ajustes de acor-

do com a necessidade. 

Em nossa ADD daremos as devidas orientações às crianças além de propor diversas atividades. Contamos com vocês!   
  

SEXTA-FEIRA – 04/09 

GEOGRAFIA: Saiba mais, Desafio final e Atividade Inicial – págs. 174 a 176. Abrir vídeo. Págs. 177 e 178. Abrir vídeo. Assistir até o 

tempo de 2:50. 

MATEMÁTICA: Situação-problema e Hora de resolver problemas – págs. 56. Abrir vídeo. Assistir a partir do tempo de 6:40.   

Págs. 57 a 61. Abrir vídeo. 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA PÁGS. 81 E 82. 

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

Apostila 3 – Lesson 3 – Happiness is to dream! 

Páginas: 22 a 25 – Goldilocks and the three bears (Fruit, numbers, school objects). 

Vídeo do Portal: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b11ba3c6-76b2-4e92-a5f8-

5c1d45cb8a0d&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_IV_2Ano_AD 

Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

Aula: Happiness is to dream (II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4a7fb233-c17f-4acb-a1ea-b5bc8b926247&instituto=objetivo&referencia=200528_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=18e3657f-c178-4395-a72a-8af2e433b0a9&instituto=objetivo&referencia=200620_LigiaFreitas_Historia_V_2Ano_AD
https://youtu.be/o7PzUDYl6LU
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e2d19150-1d09-4ac9-b671-1b9d0173b6c8&instituto=objetivo&referencia=200707_IldaBarbosa_Ciencias_II_2ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fe821b67-348b-4856-a9c6-a90d42b4718e&instituto=objetivo&referencia=200707_IldaBarbosa_Ciencias_III_2ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=L9KVDXHf_nw
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8c87cb1c-fda2-4532-835b-aa1c4182c134&instituto=objetivo&referencia=200703_LigiaFreitas_Geografia_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=13d5a793-687b-474c-9ec8-db43dd96b6ea&instituto=objetivo&referencia=200703_LigiaFreitas_Geografia_IV_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bfb55704-f2fc-4008-b331-390bc842f522&instituto=objetivo&referencia=200525_LigiaFreitas_Matematica_V_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=663ab7a9-c6d0-4b24-84cd-bbde2b75d82f&instituto=objetivo&referencia=200525_LigiaFreitas_Matematica_VI_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=ND_mPBZPlMo
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b11ba3c6-76b2-4e92-a5f8-5c1d45cb8a0d&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_IV_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b11ba3c6-76b2-4e92-a5f8-5c1d45cb8a0d&instituto=objetivo&referencia=200522_MagaliOliveira_Ingles_IV_2Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 07/09 

 

FERIADO 
 

 

TERÇA-FEIRA – 08/09 

MATEMÁTICA: Cálculo mental – págs. 62 e 63. Abrir vídeo. Assistir até o tempo de 5:35. 

PORTUGUÊS: Brincadeiras poéticas com palavras, Hora do texto e Diálogo com o texto – págs. 60 a 62. Abrir vídeo. Págs. 63 e 64.  

Abrir vídeo. Assistir até o tempo de 7:10. 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁGS. 65, 66 E 101. 

ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/9AzUWDasSwo com as orientações da professora Adriana. 

Atividade sobre a obra "Vendedor de frutas" da artista Tarsila do Amaral.  

No horário de ADD  vou escolher algumas frutas escondidas dentro de um saquinho preto e cada fruta retirada os alunos deverão dese-

nhar os detalhes,  também poderão acrescentar os elementos  da obra no desenho ficando parecida com a original. 

Todas as atividades deverão ser guardadas em um envelope grande ou saquinho plástico,  com nome completo, série e matéria Arte 

para ser entregue na data marcada pela escola.  

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=47abc67b-d0bf-489e-8355-1fcf3bdefbbf&instituto=objetivo&referencia=200525_LigiaFreitas_Matematica_VII_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a3bf3de8-6dff-4c7e-86b1-38c49254078e&instituto=objetivo&referencia=200528_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9ab40473-32d1-431b-a702-59a2c6a422cf&instituto=objetivo&referencia=200528_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_IV_2Ano_AD
https://youtu.be/9AzUWDasSwo

