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

“TU ÉS O CRISTO, O FILHO DO DEUS VIVO!” (MATEUS 16, 16) 
 

DIA DA SEMANA                                                              PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 
 

 

ACOLHIDA E ORAÇÃO. 
 

SEGUNDA-FEIRA 
05/07 

     ENCONTRO  
       ON-LINE 

 

- Ensino Religioso.  

 

- A importância da “Oração”, 

da Bíblia para as crianças 

em rimas. 

 

- Fazer orações 

espontâneas. 

 
- Medidas. 
 
- Conhecer e comparar 
uma medida de 
comprimento, o côvado. 
 
Materiais: apostila, 
Módulo 2, pág. 84 e 
barbante. 

 
- Rapunzel. 
 

- Descrever oralmente a 
parte que mais gostou da 
história “Rapunzel”. 
 

- Desenhar a torre que 
imaginou e o que guardaria 
nela. 
 
Material: Livro de 
Registro, pág. 23. 

 

 

     
 
 TERÇA-FEIRA 
        06/07 

 

 
- Contação de história. 
 

 

- Números e 
quantidades. 

 
- Desafio das moscas. 
 

 

- Arte. 
 



  
- Ouvir e interpretar a 
história “João mata sete”. 
 
- Observar as imagens e 
registrar como João 
resolveu cada problema. 
 
Material: apostila, Módulo 
2, págs. 86 e 87. 

 
- Relacionar números às 
suas respectivas 
quantidades. 
 
- Desenhar uma mosca de 
acordo com as dicas. 
 
Material: apostila, Módulo 
2, pág 88. 
 

 
- Resolver as situações- 
problema, de acordo com as 
operações matemáticas. 
 
 
Materiais: Livro de 
Registro, pág. 21 e palitos 
de picolé. 

 
- Leitura de imagem da 
obra de Paul Klee. 
 
Material: apostila, 
Módulo 2, pág. 112. 
 

Estudo diário: apostila,  
Módulo 2, págs. 111 e 
113. 
 

QUARTA-FEIRA 
07/07 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 

 

 

- Atrás da porta. 
 

- Observrar as imagens das 
chaves, contornar a chave 
correta. Em seguida, pintar 
o desenho. 
 

Material: Livro de 
Registro, pág. 20. 
 
 

 
- Monster of my 
imagination – 
quantidade. 
 
Material: apostila de 
Inglês, pág 118. 

 
- Pescando resultados. 
 
- Usar o raciocínio lógico 
para resolver as situações-
problema. 
 
Materiais: folha sulfite, 
peixinhos enumerados de 0 
a 9 e prendedor. 

 

QUINTA-FEIRA 
08/07 

 

 

- Parlenda. 
 

- Acompanhar a leitura da 
parlenda e contornar suas 
rimas. 
 
- Escolher outras palavras 
para completar a parlenda. 
 

 

- Como é que se escreve. 
 

- Registrar uma mensagem 
que você enviaria para a 
Chapeuzinho Vermelho. 
 
- Acompanhar a leitura da 
adivinha para descobrir 
quem é a personagem. 

 

- Esculturas. 
 

- Produzir uma escultura, 
partindo de um poema de 
“Paulo Leminsky”. 
 
- Ler e explorar as estrofes 
do poema. 
 

 
- Movimento. 
 

- Explorar as 
possibilidades do  
corpo, andando de 
diferentes maneiras. 
 
 
 



 
Material: apostila, 
Alfabetização, págs. 41 e 
42. 
 
 

 
Material: apostila, 
Alfabetização, pág 43. 
 
Estudo diário: apostila, 
Alfabetização, pág 44. 
 

 
- Fazer uma escultura com 
massinha, representando a 
parte que mais gostou do 
poema. 
 
Materiais: apostila, Módulo 
2, pág. 115 e massinha de 
modelar. 
 

 
Material: apostila, 
Módulo 2, págs. 116 e 
117.  

 
 

SEXTA-FEIRA 
09/07 

 ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 

 

 
- Projeto “Entre letras e 
números”. 
 
- Letra P: encontrar e circular 
a palavra pato. 
 
- Completar as palavras com 
a letra P. Registrar a 
quantidade de letras. 
 
- Completar as letras que 
estão faltando do nome do 
colega. 
 
Material: folha xerocada. 
 

 
Jogo musical – forte e 
fraco. 
 
- Identificar os sons fortes 
e fracos da melodia. 
 
- Representar, através de 
desenhos geométricos, 
os sons ouvidos. 
 
Materiais: folha sulfite e  
lápis de cor (vermelho e 
azul) 
 

 
- Quantidade. 
 
- Pintar o numeral que 
corresponde à quantidade 
de elementos de cada 
conjunto. 
 
 
Material: folha xerocada. 

  
 

 


