
 

 

Inf.: 0743/20 
 
 

Bragança Paulista, 11 de novembro de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 2º ano B – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 11/11 a 17/11 

 

#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  

 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
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Planejamento Semanal de 11/11 a 17/11 
 

QUARTA-FEIRA – 11/11 

CIÊNCIAS: Hora do texto/ Diálogo com o texto/ Produção de texto – págs. 126 a 132. Abrir vídeo. Assistir até o tempo de 11:20. 

GEOGRAFIA: Desafio final – págs. 179 e 180. Abrir vídeo. Assistir a partir do tempo de 8:30 

LIÇÃO DE CASA: CIÊNCIAS PÁGS. 141 A 144 

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

 Apostila de Música – Página 28, 29 e 30. 

Unidade 7 – Vamos cantar. 

Poema: Cantar (Adriana Mayumi Shiguihara) 

Rap do Bach (Marcelo Recski) 

Canção folclórica: O meu chapéu 

Folclore brasileiro: Garibaldi foi à missa 

Folclore alemão: Chegaram os passarinhos 

Treino de flauta: Chove chuva 
 

QUINTA-FEIRA – 12/11 

MATEMÁTICA: Hora de resolver problemas – págs. 57 e 58. Abrir vídeo. Assistir a partir do tempo de 9:05 até 13:40. 

PORTUGUÊS: Atividade no caderno (copiar perguntas e respostas no caderno) 

1- Leia: 

       Era uma vez uma casa. A casa tinha um quintal. O quintal tinha um chiqueiro. O chiqueiro tinha três porquinhos. Os porquinhos eram 

irmãos. O mais velho se chamava Sabugo e era preto. O do meio se chamava Salsicha e era ruivo. E os mais moço se chamava Lingui-

cinha e era malhado. 

       O quintal era muito pobre. Tinha um cachorro magro, um galo gordo, uma galinha arrepiada e um burro orelhudo. 

2- Pinte, no texto, o nome dos três porquinhos. 

3- Represente-os, por meio de um desenho, de acordo com as características apresentadas no texto. Não se esqueça dos nomes! 

4- Circule no texto três palavras: uma com NH, outra com CH e outra com LH. Escreva frases com cada uma delas. 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA PÁG. 69 

INGLÊS: Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=z7hpqbSvP9I   com as orientações da professora Mariana.    

Apostila 4 – Lesson4– Give thanks for everything! 

Páginas: 30 a 34 

Vídeo do Portal:  

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Lesson 4: Give thanks for everything – Part 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f1cbaad7-d6ff-4bb4-be9a-

730e293d2344&instituto=objetivo&referencia=Lesson%204:%20Give%20thanks%20for%20everything%20%E2%80%93%20Part%202  

Matéria da Avaliação: páginas 14 até 28. 
  

SEXTA-FEIRA – 13/11 

MATEMÁTICA: Desafio final – págs. 59 e 60. Abrir vídeo. Assistir a partir do tempo de 13:40. 

CIÊNCIAS: Pesquisar objetos em casa: rígidos, flexíveis, transparentes e opacos (5 de cada) e registro no caderno. 

Jogo da Coleta Seletiva: http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/?deviceType=computer 

LIÇÃO DE CASA: CIÊNCIAS PÁGS. 145 E 146 

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=JQPCy4kvjgw com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

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

DON`T STOP: Quem será o mais rápido nas respostas e conquistará a vitória nesse variação do tradicional jogo 

de STOP? Participe de nossa ADD e divirta-se com as incríveis variações que faremos! Se não for participar da 

aula, experimente brincar em família! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=545c1475-6f6f-4fc9-bf53-56f9f01936ec&instituto=objetivo&referencia=Hora%20do%20texto%20-%20res%C3%ADduos%20e%20embalagens%20no%20dia%20a%20dia%20-%20O%20que%20%C3%A9%20lixo
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://youtu.be/ieOqyoqY_Sc
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b6424b9f-29d0-4c09-bd4c-2bc738cd0aeb&instituto=objetivo&referencia=Experimento%202%20/%20%20Hora%20de%20resolver%20problemas%20/%20Desafio%20final
https://www.youtube.com/watch?v=z7hpqbSvP9I
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f1cbaad7-d6ff-4bb4-be9a-730e293d2344&instituto=objetivo&referencia=Lesson%204:%20Give%20thanks%20for%20everything%20%E2%80%93%20Part%202
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f1cbaad7-d6ff-4bb4-be9a-730e293d2344&instituto=objetivo&referencia=Lesson%204:%20Give%20thanks%20for%20everything%20%E2%80%93%20Part%202
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b6424b9f-29d0-4c09-bd4c-2bc738cd0aeb&instituto=objetivo&referencia=Experimento%202%20/%20%20Hora%20de%20resolver%20problemas%20/%20Desafio%20final
http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/?deviceType=computer
https://www.youtube.com/watch?v=JQPCy4kvjgw


 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 16/11 

PORTUGUÊS: Escrever as palavras abaixo no aumentativo e diminutivo. (Caderno azul) 

SAPATO - BRINQUEDO - AMOR - GATO - SAPATO - LIVRO - VASO - TELHADO -  AMIGO - DOCE - FEIO - BONITO - DEDO 

LIÇÃO DE CASA: ESCREVA UM BILHETE CARINHOSO PARA CADA PESSOA QUE MORA COM VOCÊ!  

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Participando das ADDs não será preciso acompanhar à orientação, nos vemos nas 

aulas. Caso contrário, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=4sHywzoMHfU com as orientações da professora Vivian. 

Objetivos: Coordenação motora; agilidade; flexibilidade, lateralidade. 

Material: Dado 

Atividade: Par ou Ímpar. Jogar o dado e, ao sair o número no dado, ímpar ou par, você realizará os exercícios de acordo com o vídeo e 

seu número, se for par exercício par e se for ímpar realizará o exercício ímpar.  

INFORMÁTICA: Caso você precise faltar na minha ADD desta semana ou ainda tenha ficado com alguma dúvida, acesse o link 

https://youtu.be/Y825fnY_w_M com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não há 

necessidade de assistir ao este vídeo com as orientações, apenas acesse as atividades abaixo. 

 

Programação: Nessa semana, vamos realizar atividades novas e super legais! Vamos lá! 

 PROGRAMAÇÃO – ERA DO GELO 

 DESENHANDO COM REPETIÇÃO 

 LABIRINTO DE NATAL 

 

Obs.: Abaixo segue o arquivo com a ATIVIDADE AVALIATIVA para ser impressa, realizada e entregue na escola no dia 26/11, 

conforme informativo 0636/20. Porém, SOMENTE alunos que não comparecem às ADDs (aulas ao vivo pelo Zoom) ou aqueles 

que têm muitas faltas no 4º bimestre (meses de outubro e novembro/20) devem imprimir, fazer e entregar tais atividades. Os 

alunos que sempre participam das ADDs não precisam imprimir e fazer estas atividades (apenas se desejarem). 

Clique em: ATIVIDADE AVALIATIVA PARA IMPRIMIR (somente casos de alunos citados acima) 

Atenção: ao abrir o arquivo acima, clicar somente na opção IMPRIMIR, não há necessidade de fazer download e solicito               

NÃO clicar em “Abrir com documentos Google” para não alterar o arquivo para os demais alunos. Obrigada! 

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   

 
 

TERÇA-FEIRA –17/11 

MATEMÁTICA: Treinando o cálculo mental em aula ADD. 

CINE PIPOCA: Para iniciar a “Unidade 8: É Natal!” faremos um Cine Pipoca com um filme sobre o Natal. 

ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/KAlbcE37JMQ com as orientações da professora Adriana. 

Apostila página 59 

Conversar sobre a obra do Kandinsky e fazer perguntas no horário de ADD  

Assistir os vídeos sobre o espetáculo da Companhia Druw que fez um espetáculo sobre o artista:  

https://youtu.be/8vAffixMhE0 

https://youtu.be/mu4ADaTj6Dw 

No final da aula de ADD vamos construir um desenho em grupo na tela compartilhada no zoom formando  uma obra estilo Kandinsky.  

  
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4sHywzoMHfU
https://youtu.be/Y825fnY_w_M
https://studio.code.org/s/pre-express-2020/stage/6/puzzle/1?redirect_warning=true
https://studio.code.org/s/pre-express-2020/stage/9/puzzle/1?redirect_warning=true
https://brincandocomarie.com.br/labirinto-natal
https://drive.google.com/file/d/1s8YUwTPx6-Ous9UsvC_nnIRHFNVRcIpS/view?usp=sharing
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://youtu.be/KAlbcE37JMQ
https://youtu.be/8vAffixMhE0
https://youtu.be/mu4ADaTj6Dw

