
PLANO  DE  ESTUDOS 
TURMA: 2º PERÍODO   PROFESSORA: FRANCIARA RODRIGUES 

“AO QUE PROCEDE RETAMENTE, A ESTE EU MOSTRAREI 

A SALVAÇÃO DE DEUS.” Sl 49 

 
DIA DA SEMANA 

 

                                                             PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 
 

ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

SEGUNDA-FEIRA 
01/03 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 
 

  
 

- O que faço com o 

meu corpo: 

“Minha boca”. 

 

- Diferentes formas de 

demonstrar afetos. 

 

Material: livro de Ensino 

Religioso, págs.16 e 17. 

 

- Obra de Lúcia Buccini: 

“Domingo na praia”. 

 

- Conhecimentos prévios. 

 

- Levantamento de hipóteses. 

 

- Leitura de imagem. 

 

- Registro de palavras. 

 

Materiais: apostila, Módulo 

1, pág. 82 e uma folha sulfite. 

 

 
- Paisagem marinha. 

 
 
- Representar, através da 
pintura, as ondas do mar. 
 
 
 
Material: apostila, Módulo 
1, pág. 83. 

 



TERÇA-FEIRA 
02/03 

 
 

 
- Contação de história.  
 
- Continuação da 
história “Primeira 
viagem de Simbad, o 
marinheiro”. 
 
- Registro através de 
desenho. 
 
 
Materiais: folha sulfite e 
lápis de cor. 

 
- Fenômenos da natureza: 
“Por que a água do mar é 
salgada”? 
 
- Leitura de texto 
 
- Sistematização oral das 
principais informações 
contidas no texto. 
 
- Registro por meio de 
desenhos e escrita 
espontânea. 
 
- Materiais: apostila Módulo 
1, pág.18 e material 
complementar, pág. 121.  
 

 
- Lixo no lixo. 
 
- Leitura de texto e imagem. 
 
- Registro através de 
desenhos ou escrita 
espontânea. 
 
 
Material: apostila de 
Alfabetização, págs. 11 e 
12. 

 
- Recorte e colagem. 
 
 - Pesquisar, em revistas 
ou outras fontes, gravuras 
de peixes. 
 
- Recortar e colar as 
gravuras dos peixes, 
montando um cenário. 
 
 
Materiais: folha sulfite, 
gravuras de peixes, cola e 
tesoura. 

QUARTA-FEIRA 
03/03 

ENCONTRO ON-
LINE 

 
 

 
 

 
- Experiência “Água 
salgada congela?” 
 
 
 
- Material: apostila, 
Módulo 1, págs. 19. 
 

 

 
– Under the sea. 
 
- Colar os adesivos, 
conforme as orientações  da 
professora.  
 
- Material: apostila de 
Inglês, página 8. 
 

 
- Expressão corporal. 
 
- Reconhecimento de 
cenários. 
 
- Representação e 
movimentos coordenados. 
 
Material: apostila, Módulo 
1, pág. 85. 
  



QUINTA-FEIRA 
04/03 

 

 
 
- Ensino Religioso. 
 
- Reconhecer a 
necessidade de 
vivermos como irmãos. 
 
 
Material: livro de 
Ensino Religioso, pág. 
36. 

 
 
- Mares do planeta Terra. 
 
- Aguçar a curiosidade e 
instigar uma descoberta 
sobre os mares existentes no 
planeta. 
 
Materiais: apostila, 
Módulo1, pág. 20. 

 
 
- Leitura de imagem 
 
- Observar a cena e fazer a 
contagem de peixes. 
 
- Registrar uma mensagem. 
 
Materiais: livro de Registro, 
pág. 6. 
 
 

  
 
- Hora do jogo – Adição. 
 
- Pescar o peixinho do 
numeral correspondente à 
soma das peças de 
dominó mostradas pela 
professora. 
 
Materiais: peixinhos 
enumerados e prendedor 
(lata do projeto). 
 

 
SEXTA-FEIRA 

05/03 
ENCONTRO 

ON-LINE 
 

 

 
- Projeto “Entre letras 
e números”. 
 
 - Letra A: completar a 
letra que está faltando. 
 
Materiais: folha 
xerocada e alfabeto 
móvel (lata do projeto). 
 

 
- Atividade prática. 
 
- Seguindo o som. 
 
 Material: uma folha sulfite. 
 

 
- Numerais  
 
- Registrar os numerais de 0 
a 9. 
 
Materiais: folha xerocada e 
numerais móveis (lata do 
projeto). 
 

  
 

 


