
 
 

PLANO  DE  ESTUDOS  AUTÔNOMOS  PARA  EDUCAÇÃO  INFANTIL 
 

TURMA:   2º  PERÍODO                   PROFESSORA:  FRANCIARA  RODRIGUES  RAMOS               
 

AVE MARIA PURÍSSIMA!  SEM PECADO CONCEBIDA! 
DESEJAMOS A TODOS UM RECESSO ESCOLAR ABENÇOADO.  QUE JESUS OS PROTEJA DE TODO PERIGO! 

Segunda-feira  Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira  

 
- Pesquisar, em revistas 

ou jornais, as letras do 
alfabeto, colar em uma 
folha e registrar o seu 
nome completo e a data. 

 

 
- Com a ajuda de um adulto, 
ler um livro literário de sua 
preferência. Descrever, 
oralmente, os personagens 
da história, recontar e 
desenhar a parte que mais 
gostou. 

 

 
- Nomear e desenhar as 

partes do corpo, 
identificando-o como 
obra e semelhança de 
Deus. 

 

 
- Registrar em seu 
caderno ou em uma 
folha sulfite a ficha do 
alfabeto e circular as 
vogais com o lápis de 
cor. 

 

 
- Com a ajuda de adulto, pesquisar 
sobre os primeiros habitantes do 
Brasil para um debate na escola. 

 

 
- Assistir ao vídeo de 
contação de histórias, 
acessando no Google Fafá 
Conta O batuquinho. 
  

 

 
- Acessar o link 
https/www.jogosgratispara
crianças.com e jogar os 
jogos sugeridos. 
 

 
- Fazer as pesquisas 
sobre o verdadeiro 
sentido da Páscoa e dos 
Símbolos Pascais, 
segundo comunicado 
enviado na agenda e na 
linha de transmissão. 

 

 
- Assistir ao vídeo da 
canção em Inglês que 
estamos ensaiando na 
escola (será enviado na 
linha de transmissão).  
 

 
- Fazer contagens com material 
concreto (palitos, tampinhas ou lápis 
de cor). 
 

 - Desenhar um retângulo 
e registrar dentro dele os 
numerais de 0 a 9. 

- Circuito: andar sobre uma 
corda ou barbante, com 
uma bola na mão e 
arremessá-la dentro de um 
balde 

- Desenhar e registrar a 
quantidade de pessoas 
que moram em sua casa. 
 

 

- Montar um quebra- 
cabeça. 
- Dar nós em cadarços 

- Com ajuda de um adulto, 
memorizar o poema “Meu corpo é 
lindo” (será enviado na linha de 
transmissão). 



 


