
 

 

 

 

PLANO DE ESTUDOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL  

TURMA: 2º Período   PROFESSOR: FRANCIARA RODRIGUES RAMOS 

AVE MARIA PURÍSSIMA! SEM PECADO CONCEBIDA! 

DESEJAMOS A TODOS UMA BOA SEMANA E UMA FELIZ PÁSCOA! 

 
SEGUNDA-FEIRA 

06/04/2020 
 

TERÇA-FEIRA 
07/04/2020 

QUARTA-FEIRA 
08/04/2020 

QUINTA-FEIRA 
Feriado 

SEXTA-FEIRA 
Feriado 

 
Acessar o link que a 
professora irá encaminhar 
no whatsapp para a 
videoaula. 

 
Acessar os links que a 
professora irá encaminhar 
no whatsapp para a 
videoaula. 

 
Acessar os links que a 
professora irá 
encaminhar no whatsapp 
para a videoaula. 
 

  

 
- Boas-vindas 
- Oração 

 
- Boas-vindas 
- Oração 

 
- Boas-vindas 
- Oração 
 

  

Linguagem 
-Brincar e cantar a música 
“A Sopa” da palavra 
cantada, identificando o 
ritmo e a entonação da 
fala. 

Linguagem 
- Primeira versão da história 
“A raposa e a cegonha” 
(Heloísa Jahn) 
 
- Apostila - páginas 10 e 11 

Linguagem 
- Segunda versão da 
história “A raposa e a 
cegonha” (Milton Amado 
e Eugênio Amado) 
 

  



- Pesquise em revistas e 
jornais gravuras dos 
ingredientes necessários 
para a receita de uma 
sopa e ajude a mamãe a 
fazer uma receita de sopa 
e saboreie com a família. 
 
- Acesse no Google a 
música “A sopa” do grupo 
Palavra Cantada, cante e 
dramatize-a, junto com 
sua família.  
 
- Na apostila de 
Linguagem, na página 9, 
responda: “Quais 
ingredientes você 
compraria para fazer uma 
sopa, ao convidar um 
amigo para jantar?” 
Desenhe ou cole gravuras 
para responder. 
 

- Apostila - páginas 12 e 
13  
 
- Desafio final - Apostila 
página 15 
 
 
- Lição de casa 2 
Mande foto do aluno 
executando as 
atividades da lição de 
casa pelo Whatsapp da 
professora. 

Educação religiosa 
- O corpo 
- Poema “Meu corpo é 
lindo” José Acácio 
Santana (memorizar junto 
com a professora).  
 
- O verdadeiro sentido da 
Páscoa. 
 
 

Matemática 
 
- Medidores e medidas. 
 
- Apostila – páginas 9,10 e 
11 
 

Matemática 
 
- Medidores e medidas. 
 
- Apostila - páginas 14, 
15 e 16. 
 
 
 

  



Movimento 
Andar e saltar livremente 
no espaço de sua casa: 
-na ponta dos pés 
-nos calcanhares 
-normalmente 
-com as mãos no joelho 
-saltar com um pé 
-saltar com os dois pés 
juntos 
-saltar batendo palmas. 
Mande foto do aluno 
executando as atividades 
de Movimento pelo 
Whatsapp da professora. 
 

Música 
Tema: As Notas Musicais 
Conteúdo: Música - as notas 
musicais 
Entrar no link abaixo 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=tzm5RUav6tw&t=29s 

Inglês 
- Apostila ficha 4 – 
Desenhar o que as 
crianças têm dentro da 
mochila. 

  

 Natureza e Cultura 
- De acordo com as 

pesquisas que foram feitas 

em casa sobre os “Primeiros 

habitantes do Brasil”, 

registre suas respostas nas 

folhas de registro, páginas 

1, 2 e 3 da apostila de 

Natureza e Cultura. 

Mande foto do aluno 

executando as atividades 

sobre a pesquisa dos 

“Primeiros habitantes do 

Brasil” pelo Whatsapp da 

professora. 

Arte 
- De acordo com as 

pesquisas que foram 

feitas em casa sobre os 

“Primeiros habitantes do 

Brasil”, registre suas 

respostas nas folhas de 

registro, páginas 1 e 2 da 

apostila de Arte. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tzm5RUav6tw&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=tzm5RUav6tw&t=29s


 


