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

“JESUS DISSE: EU SOU A RESSURREIÇÃO E A VIDA;  
QUEM CRÊ EM MIM, AINDA QUE ESTEJA MORTO, VIVERÁ.” (JOÃO 11,25) 

 

DIA DA SEMANA                                                              PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 
 
 

ACOLHIDA E ORAÇÃO. 
 

SEGUNDA-FEIRA 
         29/03 
     ENCONTRO  
       ON-LINE 

 

- Ensino Religioso 
 

- Conhecer o significado da 

Páscoa e seus símbolos. 
 

Material: livro de Ensino 

Religioso, pág.38. 
 

Estudo diário:   

1) Recortar e montar o 
cenário da “Ressurreição de 
Jesus” (anexo 6 do livro de 
Ensino Religioso). 
 

2) Tirar foto junto com a 
atividade e enviar para a 
professora. 
 

 
- Estudando os 
dinossauros 
 
- Estimular o debate de ideias 
com base na profissão do 
paleontólogo. 
  
Material: apostila, Módulo 1, 
pág. 40. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
- Arte – Escultura 
 
- Leitura de imagem 
 
- Fazer uma escultura de 
dinossauro. 
 
 
Materiais: apostila, Módulo 
1, páginas 91 e 92 e 
massinha de modelar. 
 
 
 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/11/25+


    TERÇA-FEIRA 
30/03 

 

 
 

  
- Como é que se escreve. 
 
- Utilizar as letras do 
alfabeto para formar 
palavras. 
 
Materiais: apostila de 
Alfabetização, pág. 19 e 
alfabeto móvel. 
 
 
 
 

  
- Nascimento dos 
dinossauros. 
 
- Levantamento de hipóteses 
 
- Leitura e interpretação de 
texto. 
 
Material: apostila, Módulo 1, 
pág. 42. 
 
 

 
- Colagem. 
 
- Colar adesivos de acordo 
com as características dos 
dinossauros. 
 
 
Materiais: apostila, Módulo 
1, páginas 43, 44, 45 e 
adesivos do material 
complementar. 

 
- Resolução de 
problemas. 
 
- Usar o raciocínio 
lógico para resolver 
problemas, de acordo 
com os comandos da 
professora. 
 
Materiais: folha sulfite 
e palitos (lata do 
projeto).  

QUARTA-FEIRA 
31/03 

ENCONTRO ON-
LINE 

 
 

 
 

 
- Encontrinho da Páscoa. 
 
- Vivenciar, com a sala do 1º 
Período, um momento 
importante da vida de Cristo 
- a Última Ceia. 
 
Endereço de entrada do 
“Encontrinho”: Teams, 
Equipes, sala 2021 - 1º e 2º 
Períodos. 
 
Materiais: um pão e suco 
de uva. 
 
 

 
- Lição para a minha vida. 
 
- Tirar uma lição de vida da 
história contada no 
“Encontrinho” e registrar 
através de desenho. 
 
 
Materiais: folha sulfite, giz de 
cera ou lápis de cor. 

  
- Transformar: coelho, 
cenoura e cordeiro. 
 
- Realizar comandos com 
atenção e através de 
observação de imagem. 
 
Material: o próprio corpo. 
 
 

 
 


