
PLANO  DE  ESTUDOS 
 

TURMA: 2º PERÍODO  PROFESSORA: FRANCIARA RODRIGUES 

 

“QUEM NÃO AMA NÃO CONHECE A DEUS, PORQUE DEUS É AMOR." (1 JOÃO 4, 8) 
 
 

DIA DA SEMANA                                                              PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 
 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

SEGUNDA-
FEIRA 

         31/05 
     ENCONTRO  
       ON-LINE 

 
- Ensino Religioso. 

 

- Amizade: perceber que 

necessitamos uns dos 

outros. 

 

- Cantar e dramatizar a 

música “Amiguinho”,  do 

Carrossel. 

 

Material: dado da amizade 

confeccionado na aula 

anterior  (24/05).  

 

 
- História em quadrinhos. 
 
- Leitura e interpretação de 
uma história em 
quadrinhos.  
 
Estudo diário: apostila, 
Módulo 2, pág. 38. 
 

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

 

 



     
 
 
 
 TERÇA-FEIRA 
        01/06 

 

 
 

 
- Era uma vez. 
 
- Recontar uma história, 
propondo a construção de 
uma nova versão para o 
conto “Chapeuzinho 
Vermelho”. 
 
Materiais: apostila, Módulo 
2, pág. 40 e os personagens 
cartonados do material 
complementar. 
 

 
 - Poema. 
 
- Recitar o poema “Dia”, de 
Janaína Vece. 
 
- Registrar, em forma de 
desenho ou escrita, as 
atividades que você realiza 
durante os períodos do dia. 
 
Material: apostila, Módulo 
2, págs. 41 e 42.  

 
- Arte. 
 
- Leitura de imagem referente 
ao grafite. 
 
- Criar personagens através 
de recortes de gravuras de 
animais. 
 
Material: apostila, Módulo 2, 
págs. 94 e 95. 
 

 
- Movimento. 
 
- Transportar líquido 
de um recipiente para 
o outro de acordo com 
os comandos da 
professora. 
 
 
Materiais: 2 vasilhas, 
água e uma esponja. 
 

QUARTA-FEIRA 
02/06 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 

 
 

 
- Leitura de imagem. 
 
- Observar e registrar o que 
está acontecendo na cena. 
 
- Perceber a passagem do 
tempo durante o dia. 
 
- Identificar hábitos de 
higiene e de autocuidado. 
 
Material: apostila, Módulo 
2, pág. 43. 
 

 
- Game – What is in the  
box?  
 
 
Materiais: folha sulfite e 
lápis de cor. 
 

 
- Continuação do reconto 
da lenda. 
 
- Escolher uma lenda 
trabalhada durante as aulas e 
partilhá-la com os colegas e 
a professora, através de 
desenhos, máscaras ou 
fantasias. 
 
 Estudo diário: Registrar a 
ficha do alfabeto e dos 
numerais de 0 a 20. 

 

 


