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

“ASSIM SERÁ ABENÇOADO AQUELE QUE TEME O SENHOR.” (SL 127, 4) 
 

 

DIA DA SEMANA                                                              PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 
 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

SEGUNDA-FEIRA 
21/06 

     ENCONTRO  
       ON-LINE 

 

- Encontro Junino.  

 

- Cantar e dançar a música 

“É noite de São João”. 

 

- Registrar a letra inicial e 

final das palavras. 

 

Materiais: folha xerocada, 

roupas  e enfeites de festas 

juninas. 

 

Obs: Tirar fotos de todos os 

momentos do nosso  

 

 
- Resolução de problemas. 
 
- Leitura de imagem. 
 
- Resolver as situações - 
problema que envolvem a 
adição. 
 
Material: folha xerocada. 

 
- Colagem. 
 
- Montar e colar a 
barraquinha, as bandeirinhas 
e criar um cenário. 
 
 
Materiais: folha sulfite azul, 
palitos de picolé, barbante e 
bandeirinhas (enviados com 
o material pedagógico, no dia 
08/06). 

 



 

encontro junino e enviar 

para a professora. 

 

     
 
 
 
 TERÇA-FEIRA 
        22/06 

 

 

 
- Que horas são? 
 
- Registrar o horário de uma 
atividade que acontece em 
cada dia da semana. 
 
- Comparar e medir trajetos. 
 
Materiais: apostila, Módulo 
2, págs. 60, 61 e barbante. 
 
Estudo diário: Livro de 
Registro, pág. 18. 
 

 
- Qual é a história? 
 
- Completar a cena, colando 
adesivos. 
 
- Identificar as formas que os 
objetos possuem. 
 
Materiais: apostila, Módulo 
2, págs. 62, 63 e adesivos do 
material complementar. 

 
- Como é que se escreve. 
 
- Encontrar no diagrama os 
nomes dos objetos da 
história “Alice no país das 
maravilhas”. 
 
- Completar a ordem 
alfabética. 
 
Material: apostila de 
Alfabetização, pág. 38. 

 
- Movimento. 
 
- Confeccionar os 
dedoches da história 
“Cachinhos dourados 
e os três ursos”. 

 
Material: Cartonados 
do Material 
Complementar da pág. 
64. 

QUARTA-FEIRA 
23/06 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 

 

 
- Ensino Religioso. 
 
- A criação cresce e se 
modifica, assim como eu. 
 
- Ligar os desenhos de cada 
personagem bíblico às 
diferentes fases da vida. 
 
Material: Livro de Ensino 
Religioso, pág 27. 
 
 

 
- Picture card – Number – 
game. 
 
- A professora mostra uma 
carta com uma imagem e os 
alunos deverão falar o nome, 
a cor e a quantidade, em 
inglês.  
 
Material: nenhum.  

 
- Qual é a história? 
 

- Contação da história 
“Cachinhos dourados e os 
três ursos” . 
 

- Organizar a sequência 
numérica dos 
acontecimentos da história. 
 
Materiais: apostila, Módulo 
2, págs. 64, 65 e adesivos do 
Material Complementar. 

 
 
 
 
 



QUINTA-FEIRA 
24/06 

 

 
- Família urso. 
 
- Leitura e interpretação de 
texto. 
 
- Desenhar as pessoas que 
moram com você. 
 
Material: apostila, Módulo 
2, pág. 66. 
 

 
- O urso. 
 
- Registrar as informações 
sobre o urso: onde vive, 
dorme e como se alimenta. 
 
 
Material: apostila, Módulo 2, 
pág. 67. 

 
- Adição e subtração. 
 
- Usar o raciocínio lógico 
para resolver as operações 
matemáticas com o jogo do 
dominó. 
 
Materiais: folha sulfite e 
palitos de picolé. 

 
- Movimento. 
 
- Perfuração das 
formas geométricas 
planas e espaciais. 

 
Materiais: pratinhos 
de isopor e palito de 
dente. 

 
 

SEXTA-FEIRA 
25/06 

 ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 

 

 
- Projeto “Entre letras e 
números”. 
 
- Letra N: Registrar as letras 
para formar palavras. 
 
Materiais: folha xerocada e 
alfabeto móvel. 
 

 
- Atividade prática - forte e 
fraco. 
 
- Acompanhar o som e 
identificar sua dinâmica. 
 
- Registrar a mudança de 
altura. 
 
- Representar o som através 
de imagens. 
 
Material: folha sulfite. 
 

 
- Somos vizinhos. 
 
- Observar a sequência 
numérica e preencher com o 
que se pede. Quem vem 
antes? Quem vem depois? 
Quem está entre? 
 
Material: folha xerocada. 
 

  
 

 


