
PLANO  DE  ESTUDOS 
 

TURMA: 2º PERÍODO   PROFESSORA: FRANCIARA RODRIGUES 
 

“MAS O CONSELHEIRO, O ESPÍRITO SANTO, QUE O PAI ENVIARÁ  
EM MEU NOME, LHES ENSINARÁ TODAS AS COISAS E LHES FARÁ  

LEMBRAR TUDO O QUE EU LHES DISSE. ”  (JOÃO 14,26) 
 

DIA DA SEMANA                                                              PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 
 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

SEGUNDA-FEIRA 
         24/05 
     ENCONTRO  
       ON-LINE 

 

- Ensino Religioso. 

 

- Os amigos: quem encontra 

um amigo, encontra um 

tesouro. 

 

Material: livro de Ensino 

Religioso, pág. 24. 

 

Estudo diário: Montar o 

dado da amizade (anexo 3, 

pág. 55). 

 

 
- Como é que se escreve? 
 

- Completar palavras com as 
vogais faltantes. 
 
- Organizar a escrita dos 
nomes dos brinquedos. 
 
 
Material: apostila, 
Alfabetização, pág. 33. 

 
- Reconto de lenda. 
 

- Escolher uma lenda 
trabalhada durante as aulas e 
partilhá-la com os colegas e 
a professora, através de 
desenhos, máscaras ou 
fantasias. 
 
Materiais: desenhos, 

máscaras ou fantasias, de 
acordo com a lenda 
escolhida. 

 

 

https://novabiblia.com.br/biblia/nvi/joao/14/26


     
 
 
 
 TERÇA-FEIRA 
        25/05 

 

 
 

 
- Palavras cruzadas. 
 
- Levantar hipóteses em 
relação à linguagem escrita. 
 
- Registro de palavras por 
meio da leitura e 
quantidade. 
 
Material: apostila, Módulo 
2, pág. 32. 

 
- Resolução de problema. 
 

- Resolver situação- 
problema envolvendo 
coleções com até 10 
elementos.  
 
Materiais: apostila, Módulo 
2, pág. 33 e palitos de picolé. 

 
- Contação de história. 
 
- Interpretação da história 
“Os meninos que 
encontraram o trol na 
floresta”. 
 
- Colagem de adesivos de 
acordo com a sequência da 
história (início e fim). 
 
Materiais. apostila, Módulo 
2, págs. 34, 35 e adesivos do 
Material Complementar. 

 

- Coordenação 
motora. 

 
- Construir com 
massinha de modelar 
uma das 
personagens da 
história. 
 
Material: massinha 
de modelar. 

 
Estudo diário: 
apostila de Registro, 
pág 17. 

 

QUARTA-FEIRA 
26/05 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 

 
 

 
- Cantando e contando. 
 
- Recitar e registrar a 
sequência numérica de 0 a 
15. 
 
Materiais: apostila, Módulo 
2, pág. 36 e numerais 

móveis. 

 
- O que eu vejo no céu? 
 

- Olhe e desenhe. 
 
Material: apostila de Inglês, 
pág. 15. 

 
- Jogo das histórias 
escondidas. 
 
- Construir o cubo colorido do 

Material Complementar. 

 
- Descobrir e registrar  a 
história, de acordo com a 
letra sorteada. 
 

Materiais: apostila, Módulo 
2, pág. 37, o cubo colorido e 

a cartela do Material 
Complementar.  
  



QUINTA-FEIRA 
27/05 

 

 
- Letras faltantes em 
palavras. 
 
- Completar palavras com as 
vogais que faltam.  
 
Material: apostila, 
Alfabetização, pág 14. 

 

 
- Recordando as letras do 
alfabeto. 
 
- Registrar palavras de 
acordo com as imagens das 
fichas. 
 
Material: folha sulfite. 

 
- Numerais. 
 

- Registrar os numerais de 0 
a 9 e contorná-los fazendo 
uso de uma tampinha. 
 
Materiais: folha sulfite e uma 
tampinha de garrafa pet. 
 

 
- Movimento.   
 
- Raquetebol com 
as vogais. 
 
Materiais: raquete de 

papelão e as letras 
móveis. 

 
 

SEXTA-FEIRA 
28/05 

 ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 

 

 
- Projeto “Entre letras e 
números”. 
 
- Letra k: pintar e registrar 
as palavras que se iniciam 
com a letra k. 
 
- Completar as peças de 
dominó de modo que a 
soma total seja a mesma do 
casco da tartaruga. 
 
 Material: folha xerocada. 

 

 
- A altura do som – 
Percepção Musical. 
 
- Ouvir e identificar a onda 
sonora e o movimento da 
melodia. Registrar as ondas 
sonoras e representá-las 
através de barbantes. 
 
Materiais: folha sulfite, 
barbante e cola. 

 
- Continuação do reconto 
de lenda. 
 

- Escolher uma lenda 
trabalhada durante as aulas e 
partilhá-la com os colegas e 
a professora, através de 
desenhos, máscaras ou 
fantasias. 
 
Materiais: desenhos, 

máscaras ou fantasias, de 
acordo com a lenda 
escolhida. 
 

  
 

 
 

 


