
PLANO DE ESTUDOS  

  TURMA: 2º PERÍODO PROFESSORA: FRANCIARA RODRIGUES RAMOS   

“FELIZES SÃO OS QUE OUVEM A PALAVRA DE DEUS E A GUARDAM.” (LUCAS 11,28) 
 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO 

 

 
LINGUAGEM 

 

 
                ARTE 
 

    NATUREZA E CULTURA 
 
 
 

 
- Projeto “Tecendo 
ideias com os gêneros 
textuais”. 
 
- Cantar e dramatizar o 
poema “O Pato”, de 
Vinícius de Moraes. 
 
Material: apostila do 
projeto. 

 

 

- Apresentação do poema  

“As borboletas”, Vinícius de 

Moraes.  

 

- Expressar-se por meio de 

desenhos e pinturas.  

 

Material: apostila, ficha 15 e a 

dobradura da borboleta (aula do 
dia 15/09). 

 

 

- Dia da árvore. 
 
- Confeccionar uma árvore 
com material reciclado. 
 
Materiais: rolinho de papel 
higiênico, um pedaço de 
cartolina e bolinhas de 
papel crepom. 

 

 



     MÚSICA 
 
      MATEMÁTICA 

 
      

MOVIMENTO      
 

 
LINGUAGEM 

 

- O homem e a 
tecnologia (Estilos 
musicais). 
 
 
Material: apostila, ficha 
11. 

 
- Resolução de problemas 
(sequência de percurso). 
 
- Realizar o jogo “Vamos ao 
circo”, obedecendo as regras 
do dado. 
 
- Resolver uma situação-
problema, de acordo com as 
regras do jogo: “Vamos ao 
circo”. 
 
- Materiais: cartela do jogo 
“Vamos ao circo”, dado e 
marcadores que estão no final 
da apostila e ficha 10 
(situação-problema número 1). 
 

 

- Equilíbrio. 
 
- Realizar os movimentos, 
de acordo com os 
comandos da professora. 
 
 
Materiais: corda ou 

barbante. 

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

 
LINGUAGEM 

 

 
INGLÊS 

 

 
MATEMÁTICA 

 
 
 

 
- Atividade - letra J. 
 
- Interpretação de texto. 
 
Material: folha 
xerocada. 

 
- Jogo da memória. 
 
 
Material: peças recortadas do 
cartonado Attach 5 (anexo 5) -
Lost snd found. 
 

 
- Sequência numérica. 
 
- Registrar os numerais de 0 
a 20. 
 
Material: folha xerocada. 
 
  



 
ENSINO RELIGIOSO 

 
MATEMÁTICA 

 
LINGUAGEM 

 
MOVIMENTO 

   
- Mês da Bíblia. 
 
- Contação de história: 
“Um buraco no telhado”. 
 
 

 
- Resolução de problemas. 
 
- Realizar cálculo mental e 
contagem. 
 
- Material: apostila, ficha 11. 
 
 

 
- Slogan. 
 
- Leitura de imagem e 
levantamento de hipóteses. 
 
Material: apostila, ficha 12. 
 

 

- Transferência de 
líquido. 
 
- Transferir, com uma 
esponja, a água de um 
recipiente para o outro, 
de acordo com o número 
móvel apresentado pela 
professora. 
 
Materiais: 2 recipientes e 
1 esponja. 
 

    
      LINGUAGEM        
 

ENSINO RELIGIOSO 
 

      NATUREZA E CULTURA 
 

 

 
- Jogo: “O que está 
diferente?” 
 
- Relacionar imagens e 
palavras. 
 
- Identificar a primeira 
letra das palavras. 
 
Materiais: cartinhas do 
jogo recortadas. 
 

 
 - Mês da Bíblia. 
 
- Cantar e dramatizar a música 
“A Bíblia é a Palavra de Deus”.  
 

 
- Dia do soldado. 
 
- Dobradura do chapéu do 
soldado. 
 
 
Materiais: uma folha sulfite 
e giz de cera. 

  
 

 


