
 

 

Inf.: 0420/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 05 de Agosto de 2020. 
 

  

 #fiqueemcasa 
 

2° ano B – Ensino Fundamental 

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. 

Iniciamos nossa Atividade Digital Dirigida (ADD), sempre ao vivo, no horário das 13:00h às 
16:30h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Atividade Digital 
Dirigida será 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  

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
file:///C:/Users/Mecanografia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9W6Q8AY3/www.objetivobp.com.br


 

 

 
Planejamento Semanal de 05/08 a 11/08  
 

QUARTA-FEIRA – 05/08 

Link para orientações da Professora Ana Paula: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Z1VBCVUdIc&list=UU3tmlaB74YCL7Ol87GTVcBA&index=1       

HISTÓRIA: Unidade 3- A história no tempo, o tempo na história. Páginas 127 e 128. Abrir vídeo. ASSISTIR ATÉ O TEMPO DE 7:00.  

PORTUGUÊS: Unidade 5 “Folclore da nossa terra” – página 9. Abrir vídeo.  E páginas 10 até 14. Abrir vídeo. ASSISTIR ATÉ O TEMPO 

DE 4:20. 

LICÃO DE CASA: PORTUGUÊS: página 92. 

MUSICA: Acessar o link https://youtu.be/z7X_n4EOx1Q com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música – páginas 5 e 6. O Folclore – Festas Populares 

Brasil – Festa Junina 

Peru – Festa do Sol 

Austrália – Multicultural Festival Camberra 

Portugal – Festa da Flor  
 

QUINTA-FEIRA – 06/08 

CIÊNCIAS: Conhecendo o corpo humano. Páginas 92 a 96. Abrir vídeo. ASSISTIR A PARTIR DO TEMPO DE 3:26 ATÉ O FINAL. 

PORTUGUÊS: Hora do texto - Pra casa da vó Dita, Mauricio de Souza – Páginas 14 até 17. Abrir vídeo. ASSISTIR PARTIR DO TEMPO 

DE 4:20. 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS: página 93. 

INGLÊS: Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=KXGaU8zg0MI com as orientações da teacher Mariana.  

Apostila 3 – Lesson 1 – Happiness is to learn every day! Páginas: 6 a 9 – Days of the week 

Vídeo do Portal: Happiness is to learn everyday (II) Professora: Magali Eloy Barqueiro de Oliveira 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=278fbe38-c592-46e3-bcda-

b07fafea23a8&instituto=objetivo&referencia=200605_MagaliOliveira_Ingles_2Ano_AD 
  

SEXTA-FEIRA – 07/08 

GEOGRAFIA: O vaivém no nosso dia a dia – páginas 159 e 160. Abrir vídeo. ASSISTIR A PARTIR DO TEMPO DE 4:58. 

Páginas 161 a 164. Abrir vídeo. 

 MATEMÁTICA: Unidade 9 “Operações enigmáticas – Páginas 10 e 11. Abrir vídeo. ASSISTIR A PARTIR DO TEMPO DE 6:34. 

Páginas 12 e 13. Abrir vídeo. ASSISTIR ATÉ O TEMPO DE 7:36. 

LICÃO DE CASA: MATEMÁTICA: páginas 71 e 72. 

Educação Física: Se você participa das ADDs não será necessário acompanhar esta orientação, bastando participar normalmente e 

aprender muito com o professor e seus amigos. Caso contrário, acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=1E4Si0t7pA0 com as 

orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: PROPOSTA DA SEMANA: EU AMO ESPORTES! – PARTE 3 

Dando continuidade a nosso projeto, é hora de conhecer os benefícios e valores do esporte.  

Diversas pesquisas apontam os benefícios que a prática esportiva pode nos trazer: saúde, 

bom humor, melhora na concentração, espírito de equipe, respeito, confiança, entre outros. Mas muito 

além das pesquisas, ao participar deste tipo de atividade podemos sentir NA PELE o quanto praticar ativi-

dades físicas, jogos, brincadeiras e esportes pode nos fazer bem.  

SAÚDE: Assim como uma máquina, nosso corpo precisa estar trabalhando (em movimento) para poder 

funcionar bem ou então “enferruja”. Fazer exercícios faz bem ao coração, pulmão, ossos, cérebro, múscu-

los e evita o ganho de peso, que pode nos trazer muitas doenças, além de nos deixar em boas condições de enfrentar desafios de nosso 

dia a dia.  

VALORES DO ESPORTE: Durante a sua prática, o indivíduo é exposto a uma variedade de desafios a enfrentar, desenvolvendo para 

isso valores como: Esforço, Superação, Cooperação, saber lidar com vitórias e derrotas, entre muitas outras. A partir destas informações 

sua tarefa será responder às seguintes perguntas: 

1) Quais sentimentos você já sentiu ao praticar esportes, participar de um jogo ou brincadeira? 

2) Todos eles foram bons? 

Lembrando que sentimentos bons e ruins fazem parte dessa prática e, mesmo os ruins, são muito importantes e capazes de nos ensinar 

e fazer melhorar. Converse sobre isso com algum adulto de sua casa.  

Na próxima semana teremos muitos mais para aprender e brincar. Até lá! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1Z1VBCVUdIc&list=UU3tmlaB74YCL7Ol87GTVcBA&index=1
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b0de08bb-9fa6-4038-9fd3-0c87aab5c746&instituto=objetivo&referencia=200620_LigiaFreitas_Historia_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=42631b54-2d19-463d-98ae-e68f49109300&instituto=objetivo&referencia=200507_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0f058d75-5116-4439-8e1e-a8b473b612e0&instituto=objetivo&referencia=200507_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_IV_2Ano_AD
https://youtu.be/z7X_n4EOx1Q
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4b457ee6-9ccf-44cc-9a85-17e4368dced9&instituto=objetivo&referencia=200706_IldaBarbosa_Ciencias_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0f058d75-5116-4439-8e1e-a8b473b612e0&instituto=objetivo&referencia=200507_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_IV_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=KXGaU8zg0MI
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=278fbe38-c592-46e3-bcda-b07fafea23a8&instituto=objetivo&referencia=200605_MagaliOliveira_Ingles_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=278fbe38-c592-46e3-bcda-b07fafea23a8&instituto=objetivo&referencia=200605_MagaliOliveira_Ingles_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=60fe6b78-06a1-4594-8df8-cb9a41d704e1&instituto=objetivo&referencia=200702_LigiaFreitas_Geografia_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=47470903-7286-4d0b-9de9-9ee85b8e56d1&instituto=objetivo&referencia=200702_LigiaFreitas_Geografia_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=86dfbc21-2f2b-4a39-abb5-6d66ed25f482&instituto=objetivo&referencia=200611_FabianaLago_Matematica_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4a4795a3-a40b-402d-a067-dce0321a028b&instituto=objetivo&referencia=200611_FabianaLago_Matematica_III_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=1E4Si0t7pA0


 

 

 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 10/08 

CIÊNCIAS: Diálogo com o texto – páginas 97 e 98. Abrir vídeo. ASSISTIR ATÉ O TEMPO DE 5:30. 

MATEMÁTICA: Continuação Hora de resolver problemas – página 14 Abrir vídeo. ASSISTIR A PARTIR DO TEMPO DE 7:36 ATÉ 

12:40. 

LICÃO DE CASA: CIÊNCIAS: páginas 161 a 164. 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/52NzNtbrSFM com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos treinar a digitação no teclado com balões? E depois treinar a digitação de palavras com um 

ditado diferente? Por último, vamos programar um robozinho!!! 

 BALÃO DE DIGITAÇÃO 

 FÓRMULA DITADO 

 PROGRAMAÇÃO SIMPLES 

_________________________________________ 

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) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=W6Az9AQyuP0 com as orientações da professora Vivian. 

Objetivos: Atenção, agilidade. Concentração, coordenação visiomotora. 

Material: barbante, fita, arco (algo que caracterize um círculo); rolo de papel higiênico, bolinha de papel e bola de tênis. 

Atividades: Trocando as bolas.  

 

TERÇA-FEIRA – 11/08 

PORTUGUÊS: Sílabas – páginas 18 e 19  Abrir vídeo  

Produção de texto – página 20 – Abrir vídeo 

MATEMÁTICA: Continuação Hora de resolver problemas – páginas 15 e 16. Abrir vídeo. ASSISTIR A PARTIR DO TEMPO DE 12:40 

LICÃO DE CASA: MATEMÁTICA: página 73.  

ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/p78iUoH3Obw com as orientações da professora Adriana. 

Vamos conhecer o quarto do artista Van Gogh e  montar uma colagem. 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=960dab8e-b456-4d44-a83a-0540f347e4a4&instituto=objetivo&referencia=200706_IldaBarbosa_Ciencias_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4a4795a3-a40b-402d-a067-dce0321a028b&instituto=objetivo&referencia=200611_FabianaLago_Matematica_III_2Ano_AD
https://youtu.be/52NzNtbrSFM
https://www.kidztype.com/typing-balloon_17fbd9a09.html
https://www.educacaodinamica.com.br/ed/views/game_educativo.php?id=20&jogo=F%C3%B3rmula%20Ditado
https://www.cokitos.pt/programacao-para-criancas/play/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://www.youtube.com/watch?v=W6Az9AQyuP0
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=63f68f58-894a-401e-b204-b0489200e8ad&instituto=objetivo&referencia=200507_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_V_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45990378-21bd-4568-aa21-bb2ec17589cf&instituto=objetivo&referencia=200513_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4a4795a3-a40b-402d-a067-dce0321a028b&instituto=objetivo&referencia=200611_FabianaLago_Matematica_III_2Ano_AD
https://youtu.be/p78iUoH3Obw

