
                 PLANO DE ESTUDOS  

TURMA: 2º PERÍODO   PROFESSORA: FRANCIARA RODRIGUES 

                        A GRATIDÃO TUDO EMBELEZA. SEJAMOS AGRADECIDOS ATÉ  
NOS MÍNIMOS DETALHES.  (SANTA CARMEN SALLÉS ) 

 

DIA DA SEMANA PROPOSTAS 

ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 
ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

ACOLHIDA E ORAÇÃO 

SEGUNDA-FEIRA 
15/06 

 
ENCONTRO ON-LINE 

 

Materiais: - Ficha do alfabeto e bolinhas de papel crepom. 

                  - Ficha dos numerais e dado. 

                  - Duas colheres e dois copos plásticos. 

 

TERÇA-FEIRA 
16/06 

 
LINGUAGEM 

 
MATEMÁTICA INGLÊS      MOVIMENTO 

 
- Desafio final. 
 
- Desenhar ou escrever 
uma mensagem para 
alguém especial.  
 
Material: apostila, ficha 31 
 

 
- Leitura e escrita de 
números. 
 
- Sistema de numeração. 
 
- Quantidade. 
 
 

 
Ficha 10 – Quadro 1: 
“Quem estava no game?” 
 
Quadros 2  e 3 : “Quem 
ganhou o jogo?” 

 
- Recorte e colagem 
(recortar gravuras de 
revistas e montar um 
cenário). 
 
Materiais: tesoura, folha 
sulfite e revistas. 
 



 
Materiais: apostila, ficha 
31 e cartinhas do jogo 
“Cerca Mágica”. 

 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA 
17/06 

 

ENCONTRO JUNINO ON-LINE 

 

Materiais: - Atividade do encontrinho junino xerocada, tesoura, cola e lápis de cor. 

                   - Tampinhas enumeradas de 0 a 9 e um prendedor de roupa. 

QUINTA-FEIRA 
18/06 

 
LINGUAGEM 

 
      MATEMÁTICA 

 
ENSINO RELIGIOSO 

 
NATUREZA E CULTURA 

 

 
- Letra B. 
 
- Parlenda “Borboletinha”. 
 
Material: folha xerocada. 

   
- Sequência numérica 
(completar os quadros 
com o numeral que está 
faltando). 
 
Material: folha xerocada. 

 
- Bíblia para crianças. 
 
História: “Pães e Peixes”. 

 
- Ampliação de saberes: 
“O jornal impresso e sua 
distribuição”. 
 
Material: apostila, ficha14. 

SEXTA-FEIRA 
19/06 

 
LINGUAGEM 

 
      MATEMÁTICA 

 
          MOVIMENTO 

 
ARTE 

 

 
- Projeto: “Tecendo ideias 
com os gêneros textuais”. 
 
- Contos de fada: “O 
patinho feio”.  
 
Material: apostila do 
projeto. 
 

 
- Desafio final – Adição. 
 
- Registro em tabela. 
 
Material: apostila, ficha 
32. 

 
-Transferência de líquido 
(transferir, com uma 
esponja, a água de um 
recipiente para o outro). 
 
Materiais: 1esponja e 2 
recipientes. 

 
- Pintura carimbada 
(passar tinta nas mãos, 
carimbar numa folha e 
fazer uma fogueira). 

 
Materiais: folha sulfite e 
tinta. 

 


