
 

 

Inf.: 0150/20 
 

 
Bragança Paulista, 27 de maio de 2020. 

 

    
#fiqueemcasa 

 

2° ano B – Ensino Fundamental 

A partir desta 4ª feira, 27 de maio, a forma de acesso aos plantões e bate-papos, vai mudar e as 
reuniões anteriores serão desativadas. 

Acesse o link a seguir para participar das novas reuniões do Zoom: 

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

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

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. 

Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará! Para acessar, basta 
entrar em nosso site www.objetivobp.com.br. 

Lá encontrarão os horários, os links e IDs para quando necessário. 

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, disponibilizaremos 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 preci-
so 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 von-
tade para retornar às explicações das vídeoaulas e consultar quando quiser os textos e outras infor-
mações do portal. Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 
Saudades... Com carinho 

Professores do 2° ano. 
 
 
 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
http://www.objetivobp.com.br/
file://192.168.1.5/e/Mecanografia/Geral/2020/Informativos/www.objetivobp.com.br


 

 

 
 
Programação para a semana de 27/05 a 02/06 

QUARTA-FEIRA - 27/05 

Acessar o link: Abrir vídeo com as orientações da professora Ana Paula.  

PORTUGUÊS: Módulo 03 - O Circo vem aí!  

Vídeo 6: Análise e reflexão sobre a língua: Segmentação entre as palavras.  (Prof.ª Silvia) Abrir vídeo.  

Vídeo 7: A Hora do texto – Histórias em quadrinhos – “Suriá, a garota do Circo” (Prof.ª Silvia) Abrir vídeo.  

Realizar as páginas 19 a 25 da sua apostila + Lição de Casa página 88. 

CIÊNCIAS: Módulo 02 – Os seres vivos e o ambiente. 

Vídeo 4: Ampliação dos saberes – Atenção à exposição ao Sol – Tecnologia – acessórios para a proteção solar. Abrir vídeo. (Profª Ana Paula)   

Acompanhar a leitura das páginas 99 a 101 + Lição de casa páginas 119 a 121 (sobre as sombras). 

INTERVALO  

INFORMÁTICA: Acessar o link: https://youtu.be/8gcjpb_DJgA com as orientações da professora Gabriela Leme. 

Programação: Nessa semana, reforçaremos muitos conteúdos trabalhados nas outras disciplinas! Preparados? Então, vamos lá!!! Se 

achar alguma informação nos links abaixo importante ou interessante, anote-a na sua agenda e comente no bate papo com as professo-

ras Mariana ou Ana Paula! 

Circo: http://www.escolagames.com.br/jogos/circoMagico/ 

Ortografia e gramática:  

http://miriamjuss.meusjogosonline.com/jogar.asp?id=12283587&jogo=jogar+Brincando+de+Ditado+%2D+Ortografia+online 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-ordene-as-frases 

Localização espacial e lateralidade, para ajudar nas atividades de Geografia:  

https://www.google.com/doodles/celebrating-50-years-of-kids-coding 

CONTEÚDOS ESPECIAIS: Ferramentas do aplicativo ZOOM (editar nome, plano de fundo virtual e idioma):  

https://youtu.be/GBq3y91c-bw “Netiqueta” - regras de ouro para os nossos BATE PAPOS VIRTUAIS (assista antes do seu próximo bate 

papo com professores):  https://youtu.be/8d4JUGk8hoQ 

OBS.: Não há necessidade de realizar todas as tarefas e assistir a todos os vídeos de Informática no mesmo dia. Se desejar, poderá 

organizar-se da forma que for melhor para você durante toda a semana. 

E não perca o nosso próximo bate papo, hein! Teremos desafio! Será demais!!! 
 

QUINTA-FEIRA - 28/05 

MATEMÁTICA: Módulo 05 - Um divertido passeio pelo zoológico. 

Vídeo 3: Ampliação de saberes – Hora de resolver problemas (Prof.ª Ligia). Abrir vídeo. 

Realizar as páginas 12 a 16 da sua apostila + Lição de Casa página 67 e 68. 

GEOGRAFIA: Módulo 02 – Bairros e mais bairros. 

Vídeo 3: Tipos de bairros (Prof.ª Ligia). Abrir vídeo. 

Realizar as páginas 158 a 162. 

INTERVALO  

 INGLÊS: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=r8DPjIvDn1I&feature=youtu.be com as orientações da teacher Amanda.   

Aula 1 - Lesson 2- It’s good…to sleep! Acessar o link: Clique aqui para assistir o vídeo com as orientações do Teacher Wellington. 

Acompanhar o vídeo e fazer as atividades das páginas 10, 11, 12 e exercício 2 da página 13. 

Aula 2 - Lesson 2 - It’s good…to sleep! Acessar o link: Clique aqui para assistir o vídeo com as orientações do Teacher Wellington. 

Acompanhar o vídeo e fazer as atividades das páginas 13 exercício 3, 14 e 15. 

Sugestões de atividades extras: Clique aqui para assistir ao vídeo musical do “Alphabet” para praticar mais vezes a pronúncia das 

letras.Está disponível no App, ambiente Conteúdo de aula/dever, o alfabeto em inglês e a fonética das letras em inglês entre parênte-

ses, ou seja, como cada letra deve ser pronunciada. Será muito legal treinar. 

  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7Nw8G2zxkW0
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9fa2b057-53c2-42c0-bdc8-1cd842767d7d&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ba1ca5e7-c668-494c-b9db-ed47fbfb0f0c&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_III_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=kthGmrp1EJg&feature=youtu.be
https://youtu.be/8gcjpb_DJgA
http://www.escolagames.com.br/jogos/circoMagico/
http://miriamjuss.meusjogosonline.com/jogar.asp?id=12283587&jogo=jogar+Brincando+de+Ditado+%2D+Ortografia+online
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-ordene-as-frases
https://www.google.com/doodles/celebrating-50-years-of-kids-coding
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/8d4JUGk8hoQ
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=27e9195c-959a-4140-90ae-44d69c1278e9&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Matematica_III_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fd766b51-6979-4a62-8d45-88ece6aab99e&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Geografia_III_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=r8DPjIvDn1I&feature=youtu.be
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=175bf8c5-2c27-4119-8df5-de308841d77b&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_I_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a1c64724-783d-46ed-9866-720d42084fa1&instituto=objetivo&referencia=200320_WellingtonOliveira_Ingles_II_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=cR-Qr1V8e_w


 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA - 29/05 

PORTUGUÊS: Módulo 03 – O Circo vem aí! 

Vídeo 8: Análise e reflexão sobre a língua - Palavras com P e B – (Profª Silvia). Abrir vídeo. 

Realizar as páginas 26 a 28 da sua apostila. 

CIÊNCIAS: Módulo 02 – Os seres vivos e o ambiente. 

Vídeo 5:  Diálogo com o texto. (Profª Michaélla). Abrir vídeo.  

Realizar as páginas 102 a 104 da sua apostila. 

INTERVALO  

MÚSICA: Acessar o link:  https://youtu.be/tm3LXeIko38 com as orientações da professora Profª Cris.  

Propriedade do som: Altura – grave e agudo; 

Dinâmica com a música: Carnaval dos animais – Camille Saint-Saens - Apostila – página 36 – Ditado. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 01/06 

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

Vídeo 2: E por falar em vizinhança (Prof.ª Ligia) Abrir vídeo. 

Realizar as páginas 117 a 124.  

MATEMÁTICA: Módulo 05 - Um divertido passeio pelo zoológico. 

Vídeo 4: Sua criação (Prof.ª Ligia). Abrir vídeo.  

Realizar as páginas 17 a 20 da sua apostila + Lição de Casa página 69. 

INTERVALO  

EDUCAÇÃO: FÍSICA: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=ioNw_Gk2RP4  com as orientações da professora Vivian.  
Objetivos: Esporte de marca, precisão e invasão; estimular agilidade, orientação espacial; coordenação motora; equilíbrio, atenção, 

mira e velocidade. 
Atividade: Teja (malha) mexicana. Traçar no chão de 3 a 4 quadrado e um círculo em seguida aos quadrados; cada participante 

com três tampinhas; o objetivo e levar as três tampinhas até o círculo, porém conduzindo pulando em um pé, jogar com a mão no 1º 
quadrado, pular em um pé e chutar para o próximo e assim sucessivamente, quando errar passa a vez para o outro, vence quem 
colocar as 3 tampinhas no círculo primeiro. 
Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=S79dnxvnx5I 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 “Guitar Hero”, acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=EL47tWpObn4&list=PLyIqV8pDldwNmNDQXLY1rjJRKtlu2uPpc  
Divirta-se ao som do Rock´n Roll !  
Para isso você deve fazer ou desenhar 5 (cinco) quadrados de papel, fita crepe, giz ou qualquer outra material e colocá-los à sua 
frente, tentando acompanhar as notas da guitarra (seguindo as cores ou posições dos círculos mostrados no vídeo). 
Você pode realizar esta atividade tocando os nos quadrados com as mãos (Fácil) ou com os pés (Difícil).  

QUE ESPORTE É ESSE¿ 
O esporte da semana passada era o SEPAKTACRAW!  

O Sepaktacraw é um esporte com mais de 500 anos de origem asiática que mistura os fundamen-
tos do vôlei, as habilidades do futebol e a agilidade e flexibilidade das artes marciais. Em malaio, Sepak = 
chute e Takraw = bambu, “chute no bambu”, isso porque a bola do jogo originalmente era feita de rattan (uma 
espécie de bambu), mas que desde 1982 deu lugar a uma bola de tecido sintético (plástico) que imita o bam-
bu. Pesquise alguns vídeos sobre o esporte e se surpreenda com os movimentos! 
PARA ESSA SEMANA O ESPORTE SERÁ ESSE DA IMAGEM AO LADO >>>  
Pesquise pelos diferentes tipos de jogos de tabuleiro e descubra os nomes desse jogo 

(olha aí a dica!) e como jogá-lo. 

 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e163733c-f99e-4e5e-b022-a7645c9befb5&instituto=objetivo&referencia=200321_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_IV_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b6b20b8f-60fa-4610-ac42-b2c78ad169ad&instituto=objetivo&referencia=200403_MichaellaTeruel_Ciencias_VI_2Ano_AD
https://youtu.be/tm3LXeIko38
https://youtu.be/tm3LXeIko38
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b7dc3889-7171-443b-b8ba-450394155cf1&instituto=objetivo&referencia=200321_LigiaFreitas_Historia_II_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ca10b0cf-08de-4fb7-b5b5-7ed6a3767188&instituto=objetivo&referencia=200417_LigiaFreitas_Matematica_I_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=ioNw_Gk2RP4
https://www.youtube.com/watch?v=S79dnxvnx5I
https://www.youtube.com/watch?v=EL47tWpObn4&list=PLyIqV8pDldwNmNDQXLY1rjJRKtlu2uPpc


 

 

 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 02/06 

PORTUGUÊS: Módulo 03 – O Circo vem aí! 

Vídeo 9: Criando o final de uma história em quadrinhos. (Prof.ª Mari - 2ºA). Abrir vídeo. 

Realizar as páginas 29 e 30 da sua apostila. 

MATEMÁTICA: Módulo 05 - Um divertido passeio pelo zoológico. 

Vídeo 5: Para representar as chances de cada jogador (Prof.ª Ligia). Abrir vídeo. 

Realizar as páginas 19 a 23 da sua apostila. 

INTERVALO  

ARTE: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=iIpBAS6AVvk com as orientações da professora Adriana.   

Módulo 2 - Corpo e movimento - página 27. 

Assistam a vídeo aula da professora Jéssica no portal do Objetivo: Clique aqui  

Em seguida, responda às perguntas da página 27.  

Faça um desenho imaginando que você é um equilibrista ou malabarista e como seria o desenho fazendo o movimento dos seus 

braços e pernas. 

Boa atividade! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zu2ru3Us48I
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0cf4dd13-08eb-4cb0-863e-ae428a7685ff&instituto=objetivo&referencia=200417_LigiaFreitas_Matematica_II_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=iIpBAS6AVvk
https://www.youtube.com/watch?v=iIpBAS6AVvk
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=233a67bb-d60b-4657-b63a-f024ddc7e6c4&instituto=objetivo&referencia=200413_JessicaQuinez_Arte_I_2Ano_AD

