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

“TU  TENS PALAVRAS DE VIDA ETERNA”. Jo 6, 68b  
 

 
DIA DA SEMANA 

                                                             PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 
 
 

ACOLHIDA E ORAÇÃO. 
 

SEGUNDA-FEIRA 
         08/03 

ENCONTRO  
ON-LINE 

 

 

- O que faço com o meu 

corpo: “Meus pés”. 

 

-  Perceber a importância 

dos pés e reconhecer que 

com eles podemos caminhar 

na direção do bem. 

 

Material: livro de Ensino 

Religioso, pág. 18. 

 

 
- O maior animal marinho. 
 
- Leitura de imagem. 
 
- Registro de palavras. 
 
Material: apostila de 

Alfabetização, pág.13 

 
- Confecção de um cartão. 
 
 
Materiais: folha sulfite rosa 
e palito (enviado no material 
pedagógico). 

 

 

TERÇA-FEIRA 
09/03 

 
 

 
- O movimento das ondas. 
 

 
 - Letras e palavras. 
 

 

- Contação de história “A 
moça do retrato”. 

 
- Dobradura: barco. 
 



 
- Movimentar-se de acordo 
com a música “Ao infinito”. 
 
- Identificar a onda pequena 
e a onda grande. 
 
Material: apostila, Módulo 
1, págs. 86 e 87. 

 
- Formar nomes de animais 
marinhos. 
 
- Completar letras que estão 
faltando. 
 
Material: apostila de 
Alfabetização, pág.14.  

 
- Desenhar as personagens 
do conto. 
 
- Desenhar ou escrever o 
que a velha disse ao jovem 
rapaz. 
 
Material: apostila, Módulo 
1, págs. 88 e 89. 
 

 
- Identificar qual 
material os pescadores 
usam para pescar. 
 
  
Materiais: folha sulfite 
e giz de cera. 

QUARTA-FEIRA 
10/03 

ENCONTRO ON-
LINE 

 
 

 
 

 
- História “A moça do 
retrato”. 
 
- Fazer a retomada da 
história. 
 
- Desenhar como imaginam 
a personagem. 
 
 Material: livro de Registro, 
pág.7. 
 

 
- Picture card  
 
- Falar em inglês a cor de 
cada dinossauro e ligar as 
partes.  
 
Material: apostila, página 10. 

 
- Quadrinha popular. 
 
- Leitura e interpretação. 
 
- Registrar o nome próprio e 
a cor escolhida do peixe. 
 
 
Material: apostila de 
Alfabetização, pág.15.  

 

QUINTA-FEIRA 
11/03 

 
 

 
- Nomes de peixes. 
 
- Observar as imagens e 
escrever os nomes dos 
peixes. 
 

 
- Medidas. 
 
- Registrar informações sobre 
medidas, maior e menor. 
 
 

 
 

- Formar palavras. 
 

- Formar palavras com o 
alfabeto móvel, de acordo 
com as imagens mostradas 
pela professora. 
 

 
 - Coordenação 
motora. 
 
- Enfiar barbante ou lã 
em macarrão. 
 



 
Material: apostila de 
Alfabetização, pág.16. 
 
 

 
Material: apostila, Módulo1, 
págs. 21 e 22. 

 

Materiais: folha sulfite e 
lápis. 
 
 

 
Materiais: barbante ou 
lã e macarrão grande 
furado. 

 
 

SEXTA-FEIRA 
12/03 

ENCONTRO  
ON-LINE 

          

 

 
- Projeto “Entre letras e 
números”. 
 
 - Letra B: Registrar nos 
quadros a letra B e circular 
as figuras iniciadas pela 
letra que registrou. 
 
- Registrar a ficha do 
alfabeto. 
 
Materiais: ficha do alfabeto, 
folha xerocada e alfabeto 
móvel (lata do projeto). 
 

 
- História da Música – 
Quando tudo começou. 
 
- A música e os homens das 
cavernas – Atividade 01. 
 
Material: folha xerocada. 

 
- Numerais.  
 
- Contar as figuras e ligar ao 
numeral correspondente. 
 
- Registrar os numerais de 0 
a 9. 
 
 
Materiais: ficha dos 
numerais, folha xerocada e 
palitos (lata do projeto). 
 

  
 

 
 


