
 

 

Inf.: 0534/20 
 
 

Bragança Paulista, 09 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 2º ano B – Ensino Fundamental 
Planejamento Semanal de 09/09 a 15/09  

 
 

#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  

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef1
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Planejamento Semanal de 09/09 a 15/09 
 

QUARTA-FEIRA – 09/09 

PORTUGUÊS: Hora do texto e Diálogo com o texto – págs. 67 a 69. Abrir vídeo. 70 a 72  Abrir vídeo.  

HISTÓRIA: Troca de ideias e Desafio final – págs. 141 e 142. Abrir vídeo. Assistir a partir do tempo de 5:05. 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁGS. 102 e 103. 

MÚSICA: Acessar o link https://youtu.be/kIIFcL40Z14 com as orientações da professora Cris. 

Apostila de Música – página 11 

Folclore brasileiro – Provérbios e ditos populares. 

Manifestação da cultura popular que expressam conselhos, ensinamentos e boa conduta. 

Música: Ditados populares. 
 

QUINTA-FEIRA – 10/09 

PORTUGUÊS: Produção de texto – págs. 73 e 74. Abrir vídeo. 

CIÊNCIAS: Prevenção de acidentes e Diálogo com o texto – págs. 141 a 149. Abrir vídeo.  Assistir a partir do tempo de 8:46. 

LIÇÃO DE CASA: CIÊNCIAS PÁGINAS 173 e 174.  

INGLÊS: Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=VbNEfApW3rk  com as orientações da teacher Mariana.  

Apostila 3 – Review - Páginas: 34 a 36 

Vídeo do Portal: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d48f2544-efa9-4a0d-9cad-

8d4893c8c639&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_V_2Ano_AD 

Professora: Danielle Ramos Costa Padilha 

Aula: Review 
  

SEXTA-FEIRA – 11/09 

GEOGRAFIA: Os meios de comunicação – Págs. 178 e 179. Abrir vídeo. Assistir a partir do tempo de 3:00. Páginas 182 a 185. 

 Abrir vídeo.  Páginas 186 e 187. Abrir vídeo. 

MATEMÁTICA: Cálculo mental e resolução de problemas págs. 64 e 65. Abrir vídeo. Assistir a partir do tempo de 5:35. Páginas 66 e 

67. Abrir vídeo. Assistir até o tempo de 6:20. 

LIÇÃO DE CASA: GEOGRAFIA PÁGS 180 e 181. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (PROFESSOR JEFFERSON): 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=t97pJeNGrUU com as orientações do professor Jefferson 

Caetano.  

Programação: A partir dessa semana passamos a propor atividades e desafios a nossos alunos como 

forma de “colorir” com muitas atividades nosso Calendário de Atividades Físicas! 

Essas atividades, além de movimentar o corpo inteiro VALEM PONTOS no GAME SHOW 

que faremos em cada ADD do mês de setembro! 

Acesse o canal do professor Jefferson Caetano no Youtube https://www.youtube.com/channel/UCya_x5r9Na6PHFwhm5MsJIA e tenha 

acesso ainda AO VÍDEO ELABORADO PELO PROFESSOR COM AS FOTOS DAS CRIANÇAS COMO FECHAMENTO DO PROJE-

TO EU AMO ESPORTES! Até a próxima semana! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=efc3a79b-3fe2-463b-af26-40de6df5f59b&instituto=objetivo&referencia=200528_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_V_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=789c122b-7705-4955-ba08-232cdd240c88&instituto=objetivo&referencia=200528_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_VI_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=18e3657f-c178-4395-a72a-8af2e433b0a9&instituto=objetivo&referencia=200620_LigiaFreitas_Historia_V_2Ano_AD
https://youtu.be/kIIFcL40Z14
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c836e7e4-e279-4659-bfc8-c5dd8e34e93b&instituto=objetivo&referencia=200604_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fe821b67-348b-4856-a9c6-a90d42b4718e&instituto=objetivo&referencia=200707_IldaBarbosa_Ciencias_III_2ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=VbNEfApW3rk
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d48f2544-efa9-4a0d-9cad-8d4893c8c639&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_V_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d48f2544-efa9-4a0d-9cad-8d4893c8c639&instituto=objetivo&referencia=200522_DaniellePadilha_Ingles_V_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=13d5a793-687b-474c-9ec8-db43dd96b6ea&instituto=objetivo&referencia=200703_LigiaFreitas_Geografia_IV_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=496206a3-4d5b-483c-b698-9dc9ad4dc727&instituto=objetivo&referencia=200703_LigiaFreitas_Geografia_V_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8bb530af-7249-40fd-bff7-f154f50d0f67&instituto=objetivo&referencia=200706_IldaBarbosa_Geografia_I_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=47abc67b-d0bf-489e-8355-1fcf3bdefbbf&instituto=objetivo&referencia=200525_LigiaFreitas_Matematica_VII_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a337ac6a-8a10-4d32-a21b-fa5c3ede7058&instituto=objetivo&referencia=200525_LigiaFreitas_Matematica_VIII_2Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=t97pJeNGrUU
https://www.youtube.com/channel/UCya_x5r9Na6PHFwhm5MsJIA


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA – 14/09 

PORTUGUÊS: Sinônimos e Antônimos- páginas 75 a 79. Abrir vídeo. 

GEOGRAFIA: Comunicação e inclusão. Páginas 187 a 189. Abrir vídeo. 

LIÇÃO DE CASA: MATEMÁTICA PÁG 83 

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

Programação: Nessa semana, vamos continuar com a programação!!! E depois, teremos a segunda atividade avaliativa para que 

você a imprima, a realize com atenção, a grampeie junto com a primeira atividade da semana retrasada e guarde tudo em sua pasta, 

para me entregar no colégio no final do bimestre, conforme as orientações já enviadas. Também segue uma pequena biblioteca para 

que vocês façam várias leituras e se divirtam!!! Conversaremos sobre tudo isso nas nossas ADDs, não percam!!!  

 LABIRINTO POLAR 

 PROGRAMAÇÃO SIMPLES E MATEMÁTICA 

 ATIVIDADE AVALIATIVA 2 – 2º ANO – PARA IMPRIMIR  

 BIBLIOTECA – LIVRINHOS NO ESCOLA GAMES 

 

OBS: Lembre-se da atividade avaliativa enviada na programação da semana retrasada (de 26/8 a 01/9). Você precisará im-

primir e realizar esta atividade, grampeando com as atividades desta semana, para entregar tudo no colégio no final do bi-

mestre, conforme orientações já enviadas pelo app e por e-mail dos responsáveis. 

     � Que tal postar uma foto sua realizando a atividade de Informática que mais gostar nas redes sociais com a #objetivobra-

gança! � 

_________________________________________ 

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 (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=sDimJZjrrZ4 

Objetivos: Concentração, direção, mira e diversão. 

Atividade: Brincadeira: Basquete de chão. 

 

TERÇA-FEIRA – 15/09 

MATEMÁTICA: Estimativa – págs. 68 a 70. Abrir vídeo. Assistir a partir do tempo de 6:20. 

PORTUGUÊS: Hora do texto – Páginas 80 a 82. Abrir vídeo. Limeriques, páginas 83 a 85. Abrir vídeo. 

LIÇÃO DE CASA: PORTUGUÊS PÁG. 104. 

ARTE: Acessar o linkhttps://youtu.be/8JUVVRo9tmI com as orientações da professora Adriana. 

Vamos conhecer os quadros do famoso artista brasileiro Cândido Portinari. Várias pinturas mostram brincadeiras de crianças, algumas 

vocês conhecem e outras não.  

Assista ao vídeo que mostra algumas obras e em seguida vamos fazer desenhos sobre brincadeiras: https://youtu.be/Obz0gSEvm2Y  

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f8a9a72d-6684-4ab8-a10c-c6b7b066c272&instituto=objetivo&referencia=200604_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_II_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fcf6c7b6-f550-4538-9569-e885ab2c3e56&instituto=objetivo&referencia=200706_IldaBarbosa_Geografia_II_2Ano_AD
https://youtu.be/ppEmyUtr-Vg
http://www.escolagames.com.br/jogos/labirintoPolar/?deviceType=computer
https://www.digipuzzle.net/minigames/codegrid/codegrid_math_till_twenty.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-ate-20/index.htm
https://drive.google.com/file/d/1w-Tczck7Ov5o8g6PjN1Yu7-ZriS-M6JR/view?usp=sharing
http://www.escolagames.com.br/livros/
https://youtu.be/aIxgyx5JreE
https://youtu.be/GBq3y91c-bw
https://youtu.be/NV_v8X4J494
https://www.youtube.com/watch?v=sDimJZjrrZ4
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a337ac6a-8a10-4d32-a21b-fa5c3ede7058&instituto=objetivo&referencia=200525_LigiaFreitas_Matematica_VIII_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0ddea057-a682-4390-8a6f-cd51cd437535&instituto=objetivo&referencia=200604_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_III_2Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3751bc6c-7e61-4c75-a28c-3cbad33ef711&instituto=objetivo&referencia=200604_SilviaSpoltore_LinguaPortuguesa_IV_2Ano_AD
https://youtu.be/8JUVVRo9tmI
https://youtu.be/Obz0gSEvm2Y

