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

“DEEM GRAÇAS AO SENHOR PORQUE ELE É BOM;   

O SEU AMOR DURA PARA SEMPRE.”  SALMO 107, 1. 
 

DIA DA SEMANA                                                              PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 
 
 

ACOLHIDA E ORAÇÃO. 
 

SEGUNDA-FEIRA 
           15/03 

ENCONTRO  
ON-LINE 

 

 

- Somos gente. 

 

- Perceber que através do 

corpo manifestamos nossos 

sentimentos e ações. 

 

- Apresentação do poema 

“Sou criança”. 

 
 - Perigo nos mares. 
 
- Identificar informações para 
responder a questões sobre 
os fenômenos da natureza e 
sua preservação. 
 
Material: apostila, Módulo 1, 

pág. 23. 

 
- Modelagem. 
 
- Modelagem livre com 
massinha. 
 
 
 
Material: massinha de 
modelar. 

 

 

    TERÇA-FEIRA 
16/03 

 
 

 
- Poema.  
 

  
- Colagem. 
 

 
- Consoantes e vogais. 
 

 

 - Brinquedos e 
brincadeiras. 
 



 
- Interpretação do poema 
“Quando as crianças 
brincam”, de Fernando 
Pessoa. 
 
- Biografia do autor. 
 
Material:  apostila, Módulo 
1, págs. 24 e 25. 
 

 
- Registrar os numerais de 0 
a 9. 
 
- Colar bolinhas de papel 
crepom de acordo com a 
quantidade de cada numeral. 
 
Materiais: folha sulfite e 
bolinhas de papel crepom. 

 
- Separar as vogais das 
consoantes do alfabeto 
móvel. 
 
- Registrar as vogais. 
 
Materiais: alfabeto móvel e 
uma folha sulfite 
 

- Fazer uma lista de 
brinquedos e 
brincadeiras da turma. 
 
Material: apostila, 
Módulo 1, pág.26. 
 

QUARTA-FEIRA 
17/03 

ENCONTRO ON-
LINE 

 
 

 
 

  
- Brinquedo predileto. 
 
- Partilhar com os colegas e 
a professora sobre o 
brinquedo predileto. 
 
 
Material: apostila, Módulo 
1, pág. 27 e seu brinquedo 
predileto. 
 

 
- Brincadeiras musicais. 
 
- Imitar e fazer gesto de 
acordo com os comandos da 
música. 
 

 
- Receita. 
 
- Seguir passo a passo uma 
receita de pipoca. 
 
Material: apostila, Módulo 1, 
pág. 28.  
 
  

 

QUINTA-FEIRA 
18/03 

 
 

 
- Ensino Religioso. 
 
- Conhecer São José, 
escolhido por Deus como 
Pai de jesus. 
 
 

 
 - Ler e desenhar. 
 
- Ler palavras e desenhar as 
imagens que elas 
representam. 
 
 

 
- Adição e subtração. 
 
- Pescar os resultados do 
jogo dos dados de acordo 
com os comandos da 
professora. 
 

 
- Pintura carimbada. 
 
- Carimbar com 
tampinhas e fundo de 
garrafa pet pequena. 
 
 



 
Material: livro de Ensino 
Religioso, pág. 37. 
 
 

 
Materiais: apostila, Módulo 
1, pág. 30 e alfabeto móvel. 
 
 

 
Materiais: peixinhos e 
prendedor (Lata do projeto). 
 

 
Materiais: folha sulfite, 
tampinhas, garrafa pet 
e tinta guache de 
diversas cores. 
 
 

 
 

SEXTA-FEIRA 
19/03 

ENCONTRO  
ON-LINE 

          

 

  
- Projeto “Entre letras e 
números”. 
 
- Letra C: Circular a palavra 
de cada quadro que 
corresponde ao desenho. 
 
Materiais: ficha do alfabeto, 
folha xerocada e alfabeto 
móvel (lata do projeto). 
 
 

 
- História da Música – O 
tambor. 
 
- O surgimento do tambor – 
Atividade 02. 
 
Material: folha xerocada. 

 
 - Situações- problema. 
 
- Com a ajuda do material 
de contagem, resolver as 
situações-problema. 
 
Materiais: ficha dos 
numerais, folha xerocada e 
palitos (lata do projeto). 
 
 

  
 

 
 


