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

“PROVAI E VEDE COMO O SENHOR É BOM.” (SL 33, 9) 
 

DIA DA SEMANA                                                              PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 
 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

SEGUNDA-FEIRA 
        07/06 
     ENCONTRO  
       ON-LINE 

 

- Ensino Religioso. 

 

- O mundo criado por 

Deus: que maravilha. 

 

- Cuidado com o meio 

ambiente. 

 

Material: livro de Ensino 

Religioso, págs. 25 e 26. 

 

 
- Formas geométricas. 
 
- Identificar e desenhar as 
figuras geométricas de 
acordo com os comandos da 
professora. 
 
Materiais: folha sulfite e 
canetinhas. 
 
Estudo diário: livro de 
Registro, pág.16. 

 
- Hora do retrato. 
 
- Leitura de imagem. 
 
- Desenhar e modelar seu 
autorretrato. 
 
Material: apostila, Módulo 2, 
págs. 96 e 97. 

 

     
 
TERÇA-FEIRA 
        08/06 

 
 

  
- Literatura de cordel. 
 
 

 
- Xilogravura. 
 
 

 
- Que som é esse? 
 
 

 
- Adição e subtração. 
 
 



 
- Conhecimentos prévios. 
 
- Texto sobre o que é 
literatura de cordel. 
 
 
 
Material: apostila, Módulo 
2, pág. 44. 

 
- Produzir uma gravura de 
forma semelhante à 
xilogravura. 
 
- Valorizar essa técnica como 
parte da arte popular 
brasileira. 
 
 Materiais: apostila, Módulo 
2, pág. 45, pratinho de 
isopor, palito de churrasco, 
folha sulfite, tinta e pincel. 
   

 
- Identificar rimas.  
 
- Ilustrar os trechos da 
música “O cravo brigou com 
a rosa”. 
 
 
Material: apostila, 
Alfabetização, págs. 35 e 
36. 

 
- Usar o raciocínio 
lógico para resolver as 
operações 
matemáticas, através 
do jogo dos dados. 
 
Materiais: folha sulfite 
e palitos de picolé. 

QUARTA-FEIRA 
09/06 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 

 
 

 
- Completar palavras. 
 
- Registrar a letra inicial do 
nome de cada imagem. 
 
- Completar os nomes das 
personagens dos contos de 
fada. 
 
Material: apostila de 
Alfabetização, pág. 37. 
 

  
Music – Twinkle, twinkle, 
little star –  
 
Material: apostila de Inglês, 
pág. 16. 

  
- Jogo das histórias 
escondidas. 
 
- Descobrir e registrar a lenda 
do cubo colorido, de acordo 
com a letra inicial sorteada. 
 
Materiais: folha sulfite e o 
cubo das lendas do Material 
Complementar 
(confeccionado no dia 26/05). 

 

QUINTA-FEIRA 
10/06 

 

 
- Um cordel era uma 
vez... 
 
- Levantar hipóteses. 

  
- Marmelo, o jacaré 
banguelo. 
 
- Contação de história. 

 

- No mundo fantástico. 
 

- Ouvir e dançar a música 
“Superfantástico”, do grupo  
Balão Mágico. 

 

- Movimento. 
 

- Construir  
personagens com  
bexigas. 



 
- Relacionar contos de fada 
com a literatura de cordel. 
 
- Identificar e contar o 
número de personagens 
que o conto “A Branca de 
Neve e os sete anões” 
apresenta. 
 
Material: apostila, Módulo 
2, págs. 46 e 47. 
 
 

 
- Registrar palavras 
relacionadas a imagens. 
 
 
Material: apostila, Módulo 2, 
págs. 48 e 49. 

 
- Desenhar você dançando. 
 
Materiais: apostila, Módulo 
2, pág. 100 e uma folha 
sulfite. 

 
- Movimentar-se de 
acordo com os 
comandos da 
professora. 
 
Materiais: apostila, 
Módulo 2, pág. 101, 
bexiga e canetinhas. 
 
 

 
 

SEXTA-FEIRA 
11/06 

 ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 

 

 
- Projeto “Entre letras e 
números”. 
 
- Letra L: completar os 
quadros com as letras que 
estão faltando. 
 
- Completar a sequência 
com os numerais que estão 
faltando. 
 
Estudo diário: registrar a 
ficha do alfabeto e a ficha 
dos numerais de 0 a 20 em 
uma folha sulfite. 
 
Material: folha xerocada. 
 

 
- Atividade prática - 
movimento e ritmo 
- Música “Quem tá 
pronto?” (Dupla Arte da 
Criança). 
 
- Realizar os movimentos de 
acordo com as orientações 
do professor, seguindo o 
ritmo da música. 
 
Material: nenhum. 
 

 
- Movimento. 
 
- Vamos brincar de espelho? 
 
- Imitar o movimento do 
outro, como se fosse uma 
pessoa que olha para o 
reflexo do espelho. 
 
 
Material: apostila, Módulo 2, 
pág. 99. 

  
 

 


