
 

PLANO DE ESTUDOS 

TURMA: 2º Período  PROFESSORA: Franciara Rodrigues Ramos 

                                                                   AVE MARIA PURÍSSIMA! SEM PECADO CONCEBIDA! 

                        ADIANTE, SEMPRE ADIANTE, DEUS PROVERÁ! (Santa Carmen Sallés) 

SEGUNDA-FEIRA 
13/04 

TERÇA-FEIRA 
14/04 

QUARTA-FEIRA 
15/04 

QUINTA-FEIRA 
16/04 

SEXTA-FEIRA 
17/04 

 
Organizar o material 

necessário para o dia. 
Acessar a plataforma 

TEAMS. 
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Organizar o material 

necessário para o dia. 
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Organizar o material 

necessário para o dia. 
Acessar a plataforma 

TEAMS. 

 
- Boas-vindas 
- Oração 

 
- Boas-vindas 
- Oração 

 
- Boas-vindas 
- Oração 
 

- Boas-vindas 
- Oração 

 

- Boas-vindas 
- Oração 

 

Linguagem 
 
- Revisão da lição de casa 
número 2. 
 
  
- Registrar no caderno de 
extraclasse o nome dos 
colegas que se iniciam 
com a letra A. 

Linguagem 
 
- Retomar as trocas de 
ideias sobre as duas 
versões da fábula “A 
raposa e a cegonha”. 
 
 - Quebra-cabeça / Jogo 
número 4 da apostila de 
Linguagem (recortar, 
montar e colar as peças do 
quebra-cabeça em uma 
folha sulfite). 
 

Linguagem 
 
- No caderno de 
extraclasse, registrar o 
nome do colega cujo nome 
se inicia com a letra B. 
 
- Registrar o número de 
letras que possui no nome 
do colega. 
 
- Pesquisar, em revistas 
ou jornais, 3 palavras que 
se iniciam com a letra B e 

Linguagem 
 
- Registrar em uma folha 
sulfite a ficha do alfabeto 
de acordo com a leitura 
do livro: “Palavras, muitas 
palavras”, Ruth Rocha. 
 
 - Música do alfabeto. 
Acessar o link abaixo: 
https://www.yotube.com>
watch vídeo clipe “As 
letras falam”. 

Linguagem 
 
- Apresentar o nosso 
Projeto da sala: 
“Tecendo ideias com os 
gêneros textuais”. 
 
- Poesia “Ou isto ou 
aquilo” (Cecília 
Meireles)  
                 
- Fazer a leitura da 
poesia junto com a 
professora. 



registrá-las em seu 
caderno.  
 
- Montar o dado da trilha 
do alfabeto do jogo nº 3 
para a próxima aula. 
 

 
- Ilustrar, em uma folha 
sulfite, a poesia 
estudada. 
 
 
 

Educação religiosa 
 
- Retomada do trabalho 
sobre os Símbolos Pascais 
dado em 17 de março.  
 
- Livro de Ensino 
Religioso: Os símbolos da 
Páscoa, página 38 
- Falar sobre o significado 
de cada um. 
 
- Cantar a música da 
Páscoa “A Páscoa chegou 
alegre”. 
 
- Extraclasse: Livro de 
Ensino Religioso.   
Com a ajuda de um adulto, 
fazer a atividade do anexo 
6, página 61 “A 
Ressurreição de Jesus”. 
 

Matemática 
 
- Medidores e medidas. 
Apostila, página 16: 
Sequência numérica - 
Ordem crescente (número 
menor para o número 
maior)  
 
 
 
 
 
 

Matemática 
 
- Medidores e medidas 
(Palmos e passos) 
Apostila, ficha 17 
 
- Pintar ou contornar sua 
mão e seu pé em uma 
folha sulfite.  
 
- Escolha um instrumento 
de medida em sua casa 
para medir sua mão e seu 
pé. Registre as medidas 
encontradas na folha do 
desenho que fez 
anteriormente.  
 
 
 

Matemática 
 
- Registrar em uma folha 
sulfite os numerais de 0 a 
10 de acordo com a leitura 
do livro: “ABC e numerais”. 
 
 

Arte 
 
- Retomada do 
conteúdo: “Os traçados 
dos primeiros habitantes 
do Brasil”. 
 
- Traçar linhas e 
perfurar com palito de 
fósforo um pratinho de 
isopor. 
 
- Fazer uma pesquisa 
sobre os índios Caiapós 
para a próxima aula de 
Arte. 
 

Movimento 
 
- Bolas da sequência 
numérica (Fazer gestos de 
acordo com o comando da 
professora). 
 

Música 
 
- Tema: “As notas 
musicais”. 
 
- Atividade – Numa folha, 
escrever as notas 

Inglês 
 
- Ficha 1 - Desenhar um 
colega junto a você.  
 
- Ficha 4 - Ouvir a 
videoaula da professora 

 Natureza e Cultura 
 
- Apostila ficha número 5. 
 
- Retomada do texto “Os 
primeiros habitantes do 
Brasil”. 

Hora do jogo 
 
- Adição 
 
- Jogo dos dados, 
usando material 
concreto. 



 musicais, uma debaixo da 
outra. Na frente de cada 
uma, fazer um desenho 
representando cada nota, 
conforme é pedido na 
videoaula. 
 

Paula, pegar a ficha 4 e 
ligar um personagem ao 
objeto que tem em sua 
mochila. 
 

 
 
 

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

Natureza e Cultura 
 
- Apostila, ficha número 4.  
 
- Retomada do conteúdo: 
“Os primeiros habitantes 
do Brasil.” 
  
 

Educação religiosa 
 
- Livro de Ensino 
Religioso, página 39, 
história de Santa Carmen 
Sallés. 
 
- Desenhar a parte que 
mais gostou da história.  

 Movimento 
 
- Seu mestre mandou. 
 
- Morto-vivo. 

Hora da leitura 
 
- Acessar o site 
www.objetivo.br EAD 
Educação Infantil. 
Utilizar a sua senha 
(enviada via WhatsApp 
pela professora) para 
ouvir a contação da 
história “A convenção 
dos bichos”. 
 
- Escolher um livro 
literário para ler e fazer 
o reconto junto com sua 
família. 
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