
 

 

Inf.: 0586/20 
 
 

Bragança Paulista, 23 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 2º ano A – Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 23/09 a 29/09 

 

#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 23/09 a 29/09 
Obs. Entrega do material do 3º bimestre dia 23/09, 4ª feira, das 9h às 12h30. 
 

QUARTA-FEIRA – 23/09 

PORTUGUÊS: Assistir a história: A primavera da lagarta. https://youtu.be/VCDfPzUtE-Q   

PORTUGUÊS: Realizar uma produção de texto com o tema: A Primavera. (caderno azul)  

HISTÓRIA: Correção da prova de hist../geo. (add) 

Lição de casa: Ditado de frases. Um adulto deverá ditar 6 frases para você copiar no caderno azul de Português. 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/ZOgGKbQoEy8 com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música – Páginas 14 a 17 

Folclore – Sapo Cururu 

Contos e Músicas – Os irmãos Grimm 

Cinderela – Salacadula 

Branca de Neve e os sete anões – Eu vou 

Chapeuzinho vermelho – Pela estrada afora 
 

QUINTA-FEIRA – 24/09 

PORTUGUÊS: Leitura dos textos sobre a primavera (aula ADD). 

PORTUGUÊS: Realizar um ditado no caderno azul com as palavras a seguir. (primavera, flores, passarinhos, borboletas, colorido, 

margarida, girassol, cravo, rosa, alegria, lagarta, abelha, jasmim, violeta, sol, chuva) 

CIÊNCIAS: Pensando em tudo o que aprendemos nessa unidade sobre os cuidados com o corpo humano, escreva um texto contando, 

do seu jeito, tudo o que você aprendeu no caderno vermelho de Ciências. 

INGLÊS: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=RhVXvHKMRP4 com as orientações da teacher Mariana. 

Vídeo interativo com o objetivo de expandir o vocabulário: Speaking Cartoon – Kids Dialogues 
  

SEXTA-FEIRA – 25/09 
 

HISTÓRIA: Assistir o vídeo sobre o dia da árvore. https://youtu.be/xtEaczfg0E8.  

No caderno de desenho, escreva porque você acha importante a preservação desse bem tão precioso para nossa vida na terra. Depois 

faça um lindo desenho para ilustrar o que você escreveu. 

MATEMÁTICA: Escreva por extenso no caderno vermelho de Matemática, os números abaixo: 

25       36        48        55         67       78       89        97       100       125      200 

CIÊNCIAS: CORREÇÃO DA PROVA (ADD) 

Lição de casa: Ditado de números. Peça para um adulto ditar 20 números para você e escreva no caderno vermelho de Mat. 

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=BBXlpdnQ5oY&t=28s 

com as orientações do professor Jefferson Caetano. 

Programação: ATIVIDADES DO TOP 3:  

1 – Derrubando ou Torre de Dominó 

2 – Corrida de Obstáculos (Futebol, Bike, Parkour, etc) 

3 – Abaixa-Abaixa e Aumenta-Aumenta 

DESAFIO DA SEMANA: Desafio do Vira-Copo 

Nos vemos na próxima semana!  
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SEGUNDA-FEIRA – 28/09 

 

PORTUGUÊS: Correção da Prova. 

PORTUGUÊS: Vídeo: Música das rimas https://youtu.be/eK3QEl2KUjA  

No caderno azul, vamos escreva as rimas que você aprendeu no baú da Camilinha. Pinte da mesma cor as palavras que rimam entre si. 

Lição de casa: Pesquisar 3 limeriques e escrever no caderno azul de Português. 

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

https://youtu.be/ucSkkX5G04M com as orientações da profª. Gabi. Mas se você participou da ADD e não restou nenhuma dúvida, não 

há necessidade de assistir ao meu vídeo com as orientações. 

Programação: Nessa semana, vamos comemorar a chegada da PRIMAVERA com várias atividades super legais! E ainda conhecere-

mos a grande história da lagarta!!! 

 MEMÓRIA - PRIMAVERA 

 HISTÓRIA E CAÇA-PALAVRAS DA PRIMAVERA 

 LABIRINTOS DE PRIMAVERA  

 LIVRO: A PRIMAVERA DA LAGARTA (RUTH ROCHA) 

     _________________________________________ 

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 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSORA VIVIAN): Ritmo, coordenação motora e percepção espacial 

Material: Fita adesiva ou cabo de vassoura 

Atividade: MÚSICA ESCRAVOS DE JÓ, NO QUADRADO. Acesse o link e divirta-se: https://www.youtube.com/watch?v=aeF09zcJpuI.  

Música: https://www.youtube.com/watch?v=kDB1zdGzdKo  Nos vemos nas ADDs. 

 

 

TERÇA-FEIRA – 29/09 

 
MATEMÁTICA: Correção aa Prova. 

MATEMÁTICA: Vamos treinar o cálculo “de cabeça”? Copiar as contas no caderno vermelho e resolver como Jabari e Adanna fizeram. 

35 + 42         54 + 31         72 + 25         64 + 33           82 +  14           43 +  26 

PORTUGUÊS: UNIDADE 7 - Histórias que as florestas contam - páginas 5 a 7. 

ARTE: Acessar o link  https://youtu.be/oi6-V3T1r8Q com as orientações da professora Adriana. 

Tema texturas gráficas  

Apostila: pág. 41.  
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