PLANO DE ESTUDOS
TURMA: 2º PERÍODO

PROFESSORA: FRANCIARA RODRIGUES RAMOS

A VOCAÇÃO É UM CHAMADO DE DEUS.

DIA DA SEMANA

PROPOSTAS

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

ACOLHIDA E ORAÇÃO

ENSINO RELIGIOSO
- Uma roupa especial.

SEGUNDA-FEIRA - Contação de história da
Bíblia para crianças.
24/08
ENCONTRO ONLINE
Materiais: 2 folhas
sulfites e canetinhas.

MATEMÁTICA
- Adição – Quantidade.
- Registrar os resultados da
adição das quantidades
contidas nas cartinhas do
jogo Uga-uga.
Materiais: folha sulfite e o
jogo Uga-uga.

LINGUAGEM
- Projeto “Tecendo ideias
com os gêneros textuais”.
- O que é, o que é?
Material: apostila do
projeto.

LINGUAGEM

TERÇA-FEIRA
25/08

MATEMÁTICA

MÚSICA

- Diálogo com o texto.

- Resolução de
problemas.

- O homem e a tecnologia.

- Expressar suas ideias
através de desenhos, de
acordo com o texto: “A
fada Sempre-Viva”, Sylvia
Orthof.

- Registrar quantidades e
diferenças entre elas.

Material: apostila, ficha 10

Materiais: apostila, ficha 4,
tampinhas ou palitos para
contagem.

QUARTA-FEIRA
26/08
ENCONTRO ONLINE

INGLÊS

- Atividade - letra H.

- Picture card.

- Parlenda “Hoje é
domingo”.

A professora mostra uma
carta e os alunos dizem, em
inglês, qual o membro da
família mostrado.

Material: folha xerocada.

- Coordenação motora
com utilização de cordão
e macarrão.
- Enfiar barbante ou lã em
macarrão.
Materiais: barbante ou lã
e macarrão grande furado.

Material: apostila, ficha 4.

LINGUAGEM

MOVIMENTO

MATEMÁTICA
- Quantidade - Numeral
- Pintar os círculos de
acordo com o número de
letras.

- Marcar o numeral que
representa a quantidade de
letra.

Material: folha xerocada.

NATUREZA E CULTURA

- Atividade inicial.

QUINTA-FEIRA
27/08

- O homem e a
preservação do meio
ambiente - leitura de
imagens.
Material: apostila, ficha
24.

LINGUAGEM

SEXTA-FEIRA
28/08

MATEMÁTICA

LINGUAGEM

- Resolução de
problemas.

- Exploração e
descoberta.

- Adição.

- Leitura e descrição de
imagem.

- Relacionar quantidades.
Materiais: apostila, ficha 5
e palitos ou tampinhas para
contagem.

MATEMÁTICA

Material: apostila, ficha 5.

MOVIMENTO

- O que vem antes e
depois

- Modelagem livre com
massinha.

- Leitura do livro
“Palavras e muitas
palavras” - Ruth Rocha.

- De acordo com o numeral
sorteado pela professora,
completar o que vem antes
e depois.

Material: massinha de
modelar

Material: fichinhas dos
numerais móveis.

- Desafio final.
- Representar, através de
desenhos, o lugar de sua
cidade que você mais
gosta.

- Levantamento de
hipóteses.

- Ficha do alfabeto letra P.

Materiais: ficha do
alfabeto e caderno
extraclasse.

ARTE

Material: apostila, ficha
12.

