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

“ENTRE OS POVOS, SENHOR, VOS LOUVAREI.” (SL 56) 
 

DIA DA SEMANA                                                              PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 
 
 

ACOLHIDA E ORAÇÃO. 
 

SEGUNDA-FEIRA 
         03/05 
     ENCONTRO  
       ON-LINE 

 

- Ensino Religioso. 

 

- Reconhecer a importância 

da mãe na famíla. 

 

- Confecção de um cartão. 

 

Materiais: livro de Ensino 

Religioso, pág.41 e um 

coração amarelo (enviado 

no material pedagógico). 

 

 
- Contagem regressiva. 
 
- Relacionar números às 
suas respectivas 
quantidades. 
 
- Explorar o repertório de 
recitação numérica. 
 
Material: apostila, Módulo 1, 
pág.72. 

 
- Ouvir e cantar. 
 
- Representar, através de 
desenho, a música “Luar do 
sertão”, de Luiz Gonzaga. 
 
 
 
Material: apostila, Módulo 
1, pág. 105. 

 

 

     
 
 
 

 
 

 

- Momento especial com a 
mamãe. 

 
- Planeta, lua ou estrela. 
 

  
- Dramatização. 
 

 

- Coordenação 
motora. 



 
 TERÇA-FEIRA 
        04/05 

 

 
- Confecção de um cartão 
para mamãe. 
 
- Música. 
 
Material: coração amarelo 
(enviado no material 
pedagógico). 

 
- Observar o céu e identificar 
alguns de seus elementos 
(planetas, satélites, estrelas). 
 
- Assistir ao vídeo sobre o 
Sistema Solar (enviado pelo 
whatsApp, no grupo do 2º 
Período). 
 
Material: apostila, Módulo 1, 
pág. 74. 
 
Estudo diário: apostila, 
Módulo 1, pág 76. 
 
 

 
- Reconto e dramatização 
da história “Rato”, do grupo 
Palavra Cantada. 
 
Material: apostila, Módulo 
1, págs. 111 e 112. 

 
- Registrar as vogais 
em pratinhos de 
isopor e fazer 
perfuração. 
 
Materiais: pratinhos 
de isopor e palito de 
dente. 

QUARTA-FEIRA 
05/05 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 

 
 
 

 
- Momento especial com a 
mamãe. 
 
- Confecção de um cartão 
para a mamãe. 
 
- Música.  
 
Material: coração amarelo 
(enviado no material 
pedagógico). 

  
- Momento especial com a 
mamãe. 

 
 

- Cartão para o Dia das 
mães. 

 
Materiais: 9 corações e folha 
sulfite com ramos enviados 
para casa. 
 

  
- Existe vida em outro 
planeta? 
 
- Levantamento de 
hipóteses. 
 
 - Características da Terra 
que permitem os seres 
vivos sobreviverem nela. 
 
Material: apostila, 
Módulo1, pág 76. 
 
Estudo diário: apostila, 
Módulo 1, pág.78. 
  



QUINTA-FEIRA 
06/05 

 
 

 
- Momento especial com a 
mamãe. 
 
- Confecção de um cartão 
para a mamãe. 
 
- Música.  
 
Materiais: coração amarelo, 
palito e folhinha verde 
(enviado no material 
pedagógico). 
 

 
-  Capa de livro. 
 
- Identificar as várias capas 
do livro “O Pequeno 
Príncipe”. 
 
- Contação de história. 
 
Material: apostila, Módulo 1, 
pág.79. 
 
Estudo diário: apostila, 
Módulo 1, pág. 80. 
 
 

 
- Letras e palavras. 
 
- Registrar palavras de 
acordo com as letras do 
alfabeto indicadas nos 
quadros. 
 
 
Material: apostila de 
Alfabetização, pág.28. 

 
- Movimento. 
 
- Raquetebol 
 
- Fazer contagem de 
acordo com os 
numerais móveis que 
a professora mostrar. 
 
 
Materiais: um 
pedaço de papelão e 
uma bexiga. 

 
 

SEXTA-FEIRA 
07/05 

 ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 

 

 
- Momento mágico com a 
mamãe. 
 
- Demonstração de afeto, 
carinho, amor e gratidão. 
  
Material: caixinha mágica 
(enviada no material 
pedagógico). 
 

 
- Atividade prática – 
direção e mudança do som. 
 
 Materiais: 3 copos ou 
garrafas de vidro 
(garrafas de leite de coco), 1 
litro de água e 1 colher. 
 

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

  
 

 
 

 
 


