
                      PLANO  DE  ESTUDOS 

 

               TURMA: 2º PERÍODO             PROFESSORA: FRANCIARA RODRIGUES RAMOS 

 

A CORTESIA É UMA MANIFESTAÇÃO IMPORTANTE DO AMOR E DO RESPEITO AOS OUTROS. 
                                                                                                                                            (Santa Carmen Sallés) 
 

DIA DA SEMANA  PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 
 

ACOLHIDA E ORAÇÃO 

 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA 
13/07 

ENCONTRO ON-LINE 
 

 

 

 

LINGUAGEM MOVIMENTO MÚSICA 
 
 
 

 

- Identificar a primeira 

letra das palavras. 

 

- Marcar na ficha do 

alfabeto, com bolinhas de 

papel crepom, a inicial de 

cada palavra que será 

sorteada pela professora. 

 

- Movimentos com 

comando. 

 

- Seguir os comandos 

dados pela professora 

(pular, dar passos, 

agachar, levantar e 

outros) de acordo com a 

 
- Duração do som – 

som longo e som curto. 

 

Materiais: folha sulfite, 

cola e barbante. 

 

 

 

 



 

Materiais: ficha do 

alfabeto e bolinhas de 

papel crepom. 

 

quantidade representada 

em bolinhas coloridas.  

TERÇA-FEIRA 
14/07 

LINGUAGEM MATEMÁTICA ARTE 
 
MOVIMENTO 
 

  
- Ficha do alfabeto: letra L. 
 
- Leitura do livro “Palavras 
e muitas palavras”, Ruth 
Rocha. 
 
Materiais: ficha do 
alfabeto e caderno 
extraclasse. 
 

 
- Desafio final. 
 
- Resolução de 
problemas. 
 
- Estabelecer relações 
entre quantidade. 
 
Material: apostila, ficha 
38. 
 

 
- Confecção de 
binóculo. 
 
Materiais: 2 rolinhos de 
papel higiênico, papéis 
de revista picado e cola. 

 
- Perfuração em 
pratinhos de isopor. 
 
 
Materiais: pratinhos de 
isopor e palito de dente. 

QUARTA-FEIRA 
15/07 

ENCONTRO ON-LINE 
 

ENSINO RELIGIOSO INGLÊS 
 

MATEMÁTICA 
 

 

 
- Contação de história: 
“Uma história sobre a 
amizade”. 
 
Materiais: folha sulfite e o 
dado da amizade. 

 
- Esporte preferido. 
 
- A professora 
mencionará, em inglês, 
alguns esportes e a 
criança deverá desenhar 
seu esporte preferido. 
 
Materiais: folha sulfite e 
giz de cera. 

 
- Leitura e escrita de 
números. 
 
- Sequência numérica de 
1 a 20. 
 
Material: apostila, lição 
de casa 5. 
 

 



 
 

QUINTA-FEIRA 
16/07 

 
 

MATEMÁTICA LINGUAGEM NATUREZA E CULTURA 
 
 
 

 
- Escrita dos numerais 
de 0 a 9.  
 
- Representar cada 
numeral, desenhando 
suas quantidades. 
 
Material: folha sulfite e giz 
de cera. 
 
 

 
- Projeto: “Tecendo 
ideias com os gêneros 
textuais”. 
 
- Parlenda “O macaco e a 
dona Sofia”. 
 
Material: apostila do 
projeto. 

 
- Hora do texto: 
“Grandes 
descobertas”. 
 
- Papiro e pergaminho. 
 
Material: apostila, ficha 
19. 

 

 
SEXTA-FEIRA 

17/07 
 

 
 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL ÀS FAMÍLIAS, PELO TEAMS, NO HORÁRIO AGENDADO 
ANTERIORMENTE. 

 
 

 
 


