
PLANO  DE  ESTUDOS 

TURMA: 2º PERÍODO  PROFESSORA: FRANCIARA RODRIGUES RAMOS 

BUSCAI TEMPO PARA A ORAÇÃO E DEDICAI-VOS HABITUALMENTE A ELA. 

O ENCONTRO COM DEUS É NECESSÁRIO. (Santa Carmen Sallés) 

 

 

SEGUNDA-FEIRA 
18 /05 

TERÇA-FEIRA 
19/05 

QUARTA-FEIRA 
20/05 

QUINTA-FEIRA 
21/05 

SEXTA-FEIRA 
22/05 

 
Organizar o material 
necessário para o dia. 
Acessar a plataforma 
TEAMS. 

 
Organizar o material 
necessário para o dia. 
Acessar a plataforma 
TEAMS 

 
Organizar o material 
necessário para o dia. 
Acessar a plataforma 
TEAMS. 

 
Organizar o material 
necessário para o dia. 
Acessar a plataforma 
TEAMS. 

 
 Organizar o material 
necessário para o dia. 
Acessar a plataforma 
TEAMS. 
 

 
- Acolhida  
- Oração 
- Combinados 
 

 
- Acolhida  
- Oração 
- Música 

 
Momento “Em Sintonia” 
 
 
 

 
- Acolhida  
- Oração 
- Música 

 
- Acolhida  
- Oração 
- Música 

 
Ensino Religioso 
 
- As boas ações. 
 
- Desenhar uma flor e 
registrar em suas 
pétalas o que podemos 
fazer para realizar boas 
ações. 
 

 
Linguagem   
 
- Apostila, ficha 23 - 
Desafio final 
 
- Continuar a história: 
“Mônica e Sansão”. 
 

 
Ensino Religioso 
 
- Leitura da parábola do 
grãozinho de mostarda. 
 

 
Linguagem 
 
- Projeto “Tecendo ideias 
com os gêneros textuais”. 
 
- Memorizar o poema “Um 
bichinho diferente” 
(enviado na linha de 
transmissão pela 
professora). 
 
 

 
Natureza e Cultura 
 
- Apostila, ficha 12: “A 
vinda da Família Real para 
o Brasil”. 



 
- Registrar, em uma folha 
sulfite, as rimas que 
aparecem no poema. 
 

     
Linguagem 
 
- Leitura do livro 
“Palavras, muitas 
palavras” - Ruth Rocha. 
 
- No caderno 
extraclasse, registrar 
três palavras que se 
iniciam com a letra G. 
  
- Fazer a contagem da 
quantidade de letras de 
cada palavra registrada. 
 
- Registrar a ficha do 
alfabeto e circular a 
letra G. 
 

 
Matemática 

 
- Lição de casa 3. 
 
- Procurar em revistas, 
imagens de objetos que 
rolam e não rolam. 
Recortar e colar na ficha 
da “Lição de casa 3”. 
 

 
Linguagem 
 
- Lição de casa 3. 
 
- Relatar oralmente o que 
aconteceu com os 
personagens da história. 
 
- Registrar em forma de 
desenho ou escrita outro  
final da história. 
 

 
Matemática 
 
  
- Bingo com a sequência 
numérica de 0 a 30. 
 
Materiais: Ficha dos 
numerais de 0 a 30 e 
bolinhas de crepom. 
  

 
Arte 
 
- Pintura livre. 
 
Materiais: papel sulfite, 
tinta guache ou cola 
colorida e um pedaço de 
esponja. 

 
Matemática 
 
- Baú de formas. 
 
- Apostila, ficha 24 -  
Formas que rolam e não 
rolam. 
 
- Inventar e desenhar 
um objeto, utilizando as 
 

 
Movimento    
 
- Seu mestre mandou. 
Trabalhar a lateralidade: 
frente, atrás, direita,  
esquerda, em cima, 
embaixo... 
 
- Material: cabo de 
vassoura. 

 
Natureza e Cultura  
 
- Apostila, ficha 12: “A 
família Real”. 
 

 
Hora do jogo 
 
- Trilha do alfabeto 
 

 
Matemática 
 
- Adição com utilização de 
dado e do jogo de dominó. 



 
 formas trabalhadas. 

 
        
Informática 

 
- Acessar o link 
https/www.jogosgratis
paracrianças.com e 
jogar os jogos 
sugeridos. 
 
 
 

 
Música 
 
- Conteúdo: marcando o 
ritmo – aula prática. 
 
- Materiais: 2 colheres e 
2 copos plásticos. 
 
 
 
 
 
    

 
 Inglês 
 
- Ditado com os objetos 
escolares. Em uma folha 
sulfite, desenhar os 
objetos escolares 
sorteados pela 
professora, na videoaula. 
 
 
 
 
 
 

       
Movimento 
 
- Rolam e não rolam. 
Utilizando objetos do “Baú 
de formas”, ao pegar uma 
forma que rola, a criança 
deverá rolar no chão. Ao 
pegar uma forma que não 
rola, ficará como estátua. 

 
Linguagem 
 
- Acessar no youtube  
Fafá conta: Marcelo, 
Marmelo, Martelo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


