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

 

GUARDAI-ME, Ó DEUS, PORQUE É EM VÓS 
QUE PROCURO REFÚGIO. (SL 15,1) 

 

DIA DA SEMANA                                                              PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 
 
 

ACOLHIDA E ORAÇÃO. 
 

SEGUNDA-FEIRA 
         05/04 
     ENCONTRO  
       ON-LINE 

 

- Ensino Religioso. 

 

- Contação da história de 

Santa Carmen Sallés. 

 

 
Material: livro de Ensino 

Religioso, pág 39. 

 

- Tirar foto junto com a 

atividade e enviar para a 

professora. 

 

- Desafio dos ovos. 

 
- Desafios para estimular a 
imaginação e o raciocínio 
através da brincadeira. 
 
 
Material: próprio corpo. 
 
 
 
 
 

 

- Trilha do alfabeto. 

 

- Ajudar o dinossauro a 

achar o caminho para a 

floresta, completando as 

letras do alfabeto que estão 

faltando. 

 

Material: apostila de 

Alfabetização, pág 20. 

 

Estudo diário: Ler o livro “A 

volta ao mundo em 80 dias”,  

junto com a família. 

 

 

 



     
 
 
 
 
 TERÇA-FEIRA 
      06/04 

 

 
 

 
- Fichas técnicas dos 
dinossauros. 
 
- Leitura de texto. 
 
- Registrar observações por 
meio da escrita de números 
que representam medidas. 
 
Material: apostila, Módulo 
1, pág 46. 

 
- Gigantes ou pequenos. 
 
- Fazer um gráfico da altura 
máxima dos dinossauros. 
 
 
 
Material: apostila, Módulo1, 
pág. 51. 

 
- Interpretação.  
 
- Retomar a história “A volta 
ao mundo em 80 dias”. 
 
- Descrever a capa do livro. 
 
- Identificar o enredo e as 
personagens da história. 
 
Materiais: livro literário 
(Caixa do material FDT) e 
uma folha sulfite. 
 

 
- Adição e subtração. 
 
- Registrar os 
resultados da adição e 
subtração das peças 
do jogo dominó, de 
acordo com os 
comandos da 
professora. 
 
Material: folha sulfite. 

 

QUARTA-FEIRA 
07/04 

ENCONTRO ON-
LINE 

 
 

 
 

 
- Dinossauro preferido. 
 
 
- Registrar o nome do 
dinossauro que você mais 
gosta. 
 
 

Material: apostila, Módulo 
1, pág 50. 
 
 Estudo diário: apostila, 
Módulo 1, pág 47, e anexo 
pág. 123. 
 
 

 
-Trilha dos dinossauros. 
 
 
- Jogar a trilha dos 
dinossauros de acordo com o 
comando da professora. 
 
 
Materiais: apostila, Módulo 
1 págs. 48, 49 e tampinha de 
garrafa pet. 

  
- Dança. 
 
- Dançar e cantar a música 
“Dinossauro”. 
 
 
- Desenhar você e seus 
colegas dançando a música. 
 
- Material: apostila, Módulo 
1, págs. 96, 97 e 98. 
 

 



QUINTA-FEIRA 
08/04 

 
 

 
- Bípedes e quadrúpedes. 
  
- Observar os animais e 
registrar o nome de cada um 
deles na lista de bípedes e 
quadrúpedes. 
 
Material: apostila de 
Alfabetização, pág. 21. 
 

 
- Informações do livro. 
 
 
- Observar a capa do livro e 
registrar suas informações. 
 
  
Material: apostila, Módulo 1, 
pág. 53. 

 
- Formas que rolam e não 
rolam. 
 
- Identificar as formas 
geométricas que rolam e 
não rolam. 
 
- Selecionar objetos de 
sucatas para o nosso “Baú 
de formas” (garrafas pet, 
caixas de variados formatos 
e outros). 
 
Materiais: sucatas. 
 

 
- Contagem. 
 
 
- Enrolar barbante ou 
lã em um rolinho de 
papel fazendo 
contagem. 
 
Materiais: rolinho de 
papel, barbante ou lã. 

 
 

SEXTA-FEIRA 
09/04 

          

 

  
- Projeto “Entre letras e 
números”. 
 
- Letra E: completar as 
palavras com a letra E. 
 
- Formar as palavras com 
alfabeto móvel. 
 

 
Materiais: ficha do alfabeto, 
folha xerocada e alfabeto 
móvel (lata do projeto). 

 

 
- As famílias dos 
instrumentos musicais. 
 
- Classificar os instrumentos 
musicais em suas famílias: 
- Cordas 
- Sopro 

- Percussão 

 
Material: uma folha sulfite 

 
 - Numerais. 
 
- Completar a trilha com os 
numerais que faltam. 
 
 
Materiais: folha xerocada e 
numerais móveis. 

  
 

 


