
 

 

Inf.: 0447/20 
 
 

Bragança Paulista, 12 de agosto de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 2º ano B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 12/08 a 18/8 

 

 #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 12/08 a 18/08 
 

QUARTA-FEIRA – 12/08 

Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=w-mUhiJNbJk&list=UU3tmlaB74YCL7Ol87GTVcBA com as orientações da Prô Ana 

Paula. 

HISTÓRIA: Onde encontramos a história de um tempo passado? – página 129. Abrir vídeo.   A partir do tempo de 7m e página 130 e 

131. Abrir vídeo.  Até o tempo de 9m25s. 

PORTUGUÊS: Produção de texto, páginas 21. Escrita coletiva, página 22. Abrir vídeo. (produção de texto – personagens do nosso 

folclore) 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁG. 94 

MÚSICA: Acessar o link  https://youtu.be/17C1jM7FW1o com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música - página 7 – Festas Tradicionais 

África do Sul – Festival de Artes Nacionais 

Japão – YamaYaki 

Turquia – Ramadã 

Atividade complementar disponível no APP - Estamos estudando sobre festas populares e conhecemos 7 festas tradicionais: Brasil – 

Festa Junina; Peru – Festa do Sol; Austrália – Multicultural Festival Camberra; Portugal – Festa da Flor; África do Sul – Festival de Artes 

Nacionais; Japão – YamaYaki; Turquia – Ramadã. 

Qual destas festas você gostou mais? Escolha uma. Faça uma pesquisa da festa que você escolheu. Guarde com cuidado esta pesqui-

sa em um envelope de música. Este trabalho deverá ser entregue no Colégio no final do 3º bimestre para compor suas notas.    

 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 13/08 

PORTUGUÊS: Tipos de balão e onomatopéias – páginas 23 a 27. Abrir vídeo 

CIÊNCIAS: É bom saber! Como percebemos os órgãos dos sentidos – páginas 99 a 103. Abrir vídeo. Assistir a partir do tempo de 

5m35s - Até o tempo de 13m20s. 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁG. 95 

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=lVpuYsbJfW4 com as orientações da teacher Mariana. 

Apostila 3 – Lesson 2 – Happiness is to have friends! 

Páginas: 10 a 14 – School Objects 

Lista de exercícios de revisão disponível no APP. 

Vídeo do Portal:  

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Happiness is to have friends – Part 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4f53c9e1-d30b-4b82-8a0a-

8779cbc051f1&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_I_2Ano_AD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w-mUhiJNbJk&list=UU3tmlaB74YCL7Ol87GTVcBA
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=509a2984-ce97-4e1b-8d32-3299887b23e5&instituto=objetivo&referencia=200620_LigiaFreitas_Historia_III_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5261a71c-1494-4141-9e58-9758a6bad145&instituto=objetivo&referencia=200513_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
https://youtu.be/17C1jM7FW1o
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=36e88f51-c01b-448e-94ae-ab6a855730af&instituto=objetivo&referencia=200513_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=960dab8e-b456-4d44-a83a-0540f347e4a4&instituto=objetivo&referencia=200706_IldaBarbosa_Ciencias_II_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=lVpuYsbJfW4
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4f53c9e1-d30b-4b82-8a0a-8779cbc051f1&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4f53c9e1-d30b-4b82-8a0a-8779cbc051f1&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_I_2Ano_AD


 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – 14/08 

GEOGRAFIA: O vaivém no nosso dia a dia – páginas 165 e 166. Abrir vídeo.  

MATEMÁTICA: Leitura e escrita de números – Recorte dos encartes. – Leitura e escrita de números, páginas 17 e 18. Abrir vídeo. As-

sistir até o tempo de 8 minutos 

LIÇÃO DE CASA: GEOGRAFIA PÁGINA 192 

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=lRjhBc2gZvc abaixo 

com as orientações do professor Jefferson.  

Programação: 

PROPOSTA DA SEMANA: 

VOCÊ CONHECE A PRIÂMIDE DE ATIVIDADES FÍSICAS? 

Semelhante à Pirâmide Alimentar, que nos mostra quais alimentos devemos consumir para poder ter uma vida saudável, a 

pirâmide de atividades físicas nos ensina qual a quantidade ideal de atividades e exercícios físicos se-

manais para manter a saúde e evitar os problemas relacionados ao sedentarismo. Mas afinal de contas, 

o que é SEDENTARISMO? 

Uma pessoa sedentária é aquela que passa muito tempo inativa, isto é, sem fazer atividades ou exercí-

cios físicos. Por mais que ela faça algumas atividades durante o dia, como se locomover e trabalhar, ela 

não dedica um período a praticar alguma modalidade esportiva ou treino em geral. 

Enfim, o sedentarismo nada mais é do que um estilo de vida com pouco ou nenhum movimento! 

Se você se identifica com esses aspectos É PRECISO MELHORAR, pois esse estilo de vida pode cau-

sar prejuízos para sua saúde!  

Para essa semana, imprima a folhinha que está em nosso APP e coloque cada atividade física em seu lugar correto dentro da pirâmide. 

Se não for possível, desenhe em uma folha.  

Não se esqueça de colocar tudo que estamos em prática! 

Até a próxima semana. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 17/08 

CIÊNCIAS: Diálogo com o texto – páginas 104 a 106. Abrir vídeo. Assistir a partir do tempo de 13m20s. 

MATEMÁTICA: Desafio final – página 19. Abrir vídeo. Assistir a partir do tempo de 8 minutos. 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA PÁG. 74 

INFORMÁTICA: Acessar o link https://youtu.be/rf0xiSDRe1U com as orientações da profª. Gabi.  

Programação: Nessa semana, vamos fazer atividades sobre o Folclore!!! Vamos lá!!! 

 QUEBRA-CABEÇAS - FOLCLORE 

 JOGO DA FORCA - FOLCLORE 

 CAÇA PALAVRAS 1 - FOLCLORE 

 PARLENDAS E CANTIGAS 

     😊 Que tal postar uma foto sua realizando a atividade de Informática sobre Folclore que mais gostar nas redes sociais com a 

#objetivobragança! 😉 

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) 

 MUDAR SEU NOME NO ZOOM PELO CELULAR (♦NOVO♦) 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Acessar o link   https://www.youtube.com/watch?v=lG3nkW234-k com as orientações da professora Vivian. 

Objetivos: Orientação espaço temporal; coordenação motora fina; manipulação; percepção; atenção; direção. 

Material: Fita adesiva; tampinhas de garrafa. 

Atividades: “Queimada de tampinhas”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=47cd9415-01b6-4f73-8ed9-ec6eaec0e073&instituto=objetivo&referencia=200702_LigiaFreitas_Geografia_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dd9a8bf4-07cf-44f9-880a-4e37ef4bd485&instituto=objetivo&referencia=200611_FabianaLago_Matematica_IV_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=lRjhBc2gZvc
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=dd9a8bf4-07cf-44f9-880a-4e37ef4bd485&instituto=objetivo&referencia=200611_FabianaLago_Matematica_IV_2Ano_AD
https://youtu.be/rf0xiSDRe1U
http://www.escolagames.com.br/jogos/lendasDoFolclore/?deviceType=computer
https://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=11219
http://miriamjuss.meusjogosonline.com/jogar.asp?id=7596354&jogo=jogar+Folclore+Brasileiro+%2D+Ca%E7a+Palavras+online
http://miriamjuss.meusjogosonline.com/jogar.asp?id=20255666&jogo=jogar+Parlendas+e+Cantigas+do+Folclore+Br+online
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://www.youtube.com/watch?v=lG3nkW234-k


 

 

 
 
 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA – 18/08 

MATEMÁTICA: Unidade 10- O trem de ferro - Laboratório, páginas 20 e 21. Abrir vídeo. Até o tempo de 5m20s. 

PORTUGUÊS: Sons nasais: M, N e til. Páginas 28 a 30. Abrir vídeo. 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁG. 96 

ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/k93BOJ3rf2g  com as orientações da professora Adriana. 

Vamos conhecer o artista Luciano Martins e a obra da borboleta. 

Vamos construir uma borboleta com um rolinho de papel higiênico.  

 

 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=acbc088a-e66f-43ad-81cd-e1ca2017d784&instituto=objetivo&referencia=200525_LigiaFreitas_Matematica_I_2Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cb78271e-2e25-4e1d-b6fe-24020680cc69&instituto=objetivo&referencia=200513_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_IV_2Ano_AD
https://youtu.be/k93BOJ3rf2g

