PLANO DE ESTUDOS
TURMA: 2º PERÍODO

PROFESSORA: FRANCIARA RODRIGUES RAMOS

“SE AMARMOS, DESCOBRIREMOS A BONDADE DE CADA PESSOA E A
IMAGEM DE DEUS NELA.” Santa Carmen Sallés
DIA DA SEMANA

PROPOSTAS

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

ACOLHIDA E ORAÇÃO

SEGUNDA-FEIRA
02/11

FERIADO – DIA DE FINADOS

ARTE
TERÇA-FEIRA
03/11

MATEMÁTICA

LINGUAGEM

- Teatro.

- Resolução de problemas.

- História “Pílula Falante”
de Monteiro Lobato.

- Carta enigmática: substituir
imagens por palavras.

- Escolher a parte da
história para representar
para a família.

- Traçar o caminho a partir da
última dica dada na carta (em - Interpretação.
frente, à direita, à esquerda).

MÚSICA

- Hora do texto e diálogo
com o texto.

- O homem e a
preservação da vida.

- Contação de história “O
Pequeno Polegar”.

- Intensidade do som
(forte e fraco).
Material: apostila, ficha
13.

Material: apostila, ficha
18.

LINGUAGEM
QUARTA-FEIRA
04/11
ENCONTRO
ON-LINE

- Projeto “Tecendo
ideias com os gêneros
textuais”.

Materiais: apostila, fichas 19
e 20 e as fichas das imagens
recortadas para uso na ficha
20.

INGLÊS

Material: apostila, ficha 20.

MOVIMENTO

- Ditado com massinha.

- Dança.

- Contação de história:
“João e Maria”.

- Moldar os brinquedos do
parque de diversão conforme
as orientações dadas pela
professora.

- Ensaio da música da
apresentação do “Projeto
Excelência”.

- Preencher a lista de
guloseimas.

Material: massinha de
modelar.

Material: apostila do
projeto.

ENSINO RELIGIOSO

QUINTA-FEIRA
05/11

- Amigos de Jesus.
- Confeccionar o leque
dos amigos de Jesus.
Material: livro de Ensino
Religioso, anexo 5.

MATEMÁTICA
- Leitura e escrita de
números.
- Sequência numérica de 0 a
29.
- Trocar números pelas letras
correspondentes da tabela.

LINGUAGEM

NATUREZA E CULTURA

- Diálogo com o texto.

- Hortas comunitárias.

- Retomada da história “O
Pequeno Polegar”.

- Leitura e interpretação
de texto.

- Leitura de imagem e
interpretação.

Material: apostila, ficha
29.

Materiais: apostila, fichas 21
e 22.

LINGUAGEM

SEXTA-FEIRA
06/11
ENCONTRO
ON-LINE

MATEMÁTICA

Material: apostila, ficha 21.

MOVIMENTO

- Atividade - letra N.

- Adição divertida.

- Dança.

- Interpretação de texto.

- Contagem e quantidade.

- Recorte e colagem de
palavras que se iniciam
com a letra N.

Materiais: folha xerocada e
material de contagem.

- Ensaio da música da
apresentação do “Projeto
Excelência”.
.

- Formar palavras com o
alfabeto móvel.
Materiais: folha
xerocada, tesoura, cola e
alfabeto móvel.

