
 PLANO  DE  ESTUDOS 
 

TURMA: 2º PERÍODO   PROFESSORA: FRANCIARA RODRIGUES 
 

“O SENHOR É BOM E MISERICORDIOSO” (SL 102, 8)  
 

DIA DA SEMANA                                                              PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 
 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

SEGUNDA-FEIRA 
28/06 

     ENCONTRO  
       ON-LINE 

 

- Ensino Religioso. 

 

- Contação da história 

“Leões famintos” da “Bíblia 

para crianças em rimas”. 

 
- Características das 
personagens. 

 
- Desenhar as personagens 
da história “Cachinhos 
dourados”, de acordo com 
suas características. 

 
Material: apostila, Módulo 2, 
pág. 68. 

 
Estudo diário: apostila, 
Módulo 2, pág. 69. 

 

 
- Movimento. 
 
- Dançar e fazer gestos de 
acordo com os comandos da 
música. 
 

 



     
 
 
 
 TERÇA-FEIRA 
        29/06 

 

 

 
- Lugar de aventuras. 
 
- Desenhar ou registrar o 
seu lugar preferido de viver 
aventuras. 
 
Material: apostila, Módulo 
2, pág. 74. 

 
- Obras de artes. 
 
- Leitura de texto. 
 
- Apreciação do autorretrato 
de “Vicent Van Gogh”. 
 
- Confeccionar um aviso de 
portas. 
 
Materiais: apostila, Módulo 
2, pág. 75 e aviso de porta 
cartonado do Material 
Complementar. 

 
- O quarto de Vicente. 
 
- Classificar objetos e figuras, 
de acordo com suas 
semelhanças. 
 
- Identificar a localização de 
objetos em uma determinada 
posição no espaço, tendo 
como referência o próprio 
corpo. 
 
Material: apostila, Módulo 2, 
págs. 76 e 77 e adesivos do 
Material Complementar. 
 

 
- Criando máscaras.  
 
- Usar a criatividade e 
a imaginação para 
construir uma máscara 
de papel.  
 

- Criar um nome para 
sua personagem. 
 
Materiais: apostila, 
Módulo 2, págs.109 e 
110, saquinho de 
papel e canetinhas. 
 

QUARTA-FEIRA 
30/06 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 

 

 
- História coletiva. 
 
- Utilizar a máscara de papel 
confeccionada na aula do 
dia 29/06 e criar uma 
história coletiva junto com 
os colegas e a professora. 
 
 Material: máscara de 
papel. 

 
- How many? – quantidade 
 
Material: apostila de Inglês, 
pág. 19. 
 

 
- A casa. 
 
-  Interpretação do poema “A 
casa” de Vinícius de Moraes. 
 
-  Ligar cada cômodo da casa 
à sua função. 
 
Material: apostila, Módulo 2, 
pág. 78. 
 
Estudo diário: apostila, 
Módulo 2, pág. 79. 
 
 

 
 
 
 
 



QUINTA-FEIRA 
01/07 

 

 
- Amigo secreto. 
 
- Ouvir as dicas e tentar 
descobrir a personagem da 
história. 
 
Material: apostila, Módulo2, 
pág. 80. 

 
- O que é Rapunzel? 
 
- Identificar diferentes 
vegetais, observando e 
estabelecendo relações entre 
suas partes. 
 
-Desenhar ou registrar 
algumas hortaliças que você 
costuma comer. 
 
Material: apostila, Módulo 2, 
pág. 81. 
 

 
- Contação de história. 
 
- Ouvir e interpretar a história 
de “Rapunzel”, recontada por 
Luís Camargo. 
 
- Observar as ilustrações, 
organizar e enumerar a 
sequência de acordo com 
esta versão da história. 
 
Materiais: apostila, Módulo 
2, págs. 82 e 83 e adesivos 
do Material Complementar. 
 

 
- Medidas. 
 
- Identificar os 
instrumentos de 
medidas. 
 
- Medir objetos de 
casa e registrar as 
medidas. 
 
Materiais: folha sulfite, 
fita métrica e 
canetinhas. 

 
 

SEXTA-FEIRA 
02/07 

 ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 

 

 
- Projeto “Entre letras e 
números”. 
 
- Letra N: registrar as letras 
que formam as palavras. 
Depois, formar as palavras 
com o alfabeto móvel. 
 
Material: folha xerocada. 

 
Jogo musical - produz ou 
não produz som. 
 
- Identificar, através de 
imagens, objetos que 
produzem ou não produzem 
som. 
 
- Classificá-los em duas 
colunas. 
 
Material: folha sulfite. 
 

 
- Somos vizinhos. 
 
- Observar a sequência 
numérica de 1 a 10 dos 
nossos “Fantasminhas 
amigos”. 
 
- Completar os quadros com 
o que se pede. 
 
Material: folha xerocada. 
 

  
 

 

 
 


