
  PLANO  DE  ESTUDOS PARA SEMANA PRESENCIAL 
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 
23/08 

 

 

- Ensino Religioso. 

 

- Contação de história “O 

bom Pastor”, da “Bíblia para 

crianças em rimas”. 

 

- Orações espontâneas. 

 

- Música. 

 
- Experiência.  
 
- Observar e descrever 
mudanças que ocorrem em 
diferentes materiais. 
 
- Interpretar informações de 
textos instrucionais. 
 
Material: apostila, Módulo 
3, pág. 29. 

 
- Hora do jogo.  
 
- Formular hipóteses sobre 
a leitura e escrita de 
números em diferentes 
situações. 
 
- Identificar os números que 
representam grandezas 
(velocidade, força e 
temperatura). 
 
Materiais: apostila, Módulo 
3, pág. 30 e cartas do 
Material Complementar. 
 
 
 

 
- Movimento.  
 
- Imitar e inventar os 
movimentos do Homem-
Aranha e da Mulher-
Maravilha. 
 
 
Material: apostila, Módulo 

3, págs. 102 e 103. 



     
 
 

 
TERÇA-FEIRA 

24/08 
 

 

 
- Jogo do bingo. 
 
- Marcar os numerais e as 
letras do alfabeto de acordo 
com os comandos da 
professora. 
 
 
Materiais: ficha do alfabeto 
e dos numerais. 

 
- Brincando de heróis. 
 
- Brincar de super-heróis, 
através de gestos e 
dramatizações. 
 
- Registrar, através de 
desenho e escrita, a 
experiência da brincadeira. 
 
Materiais: apostila, Módulo 
3, págs. 112 e 113. 
 

 
- Como é que se escreve. 
 
- Contornar o super-herói 
de que mais gosta. 
 
- Preencher o registro com 
as informações de seu 
super-herói. 
 
Material: apostila, 
Alfabetização, pág. 50. 

 
- Estudo diário.  
 
- Ler e registrar uma 
resposta que o super-herói 
recebeu. 
 
- Registrar uma boa ação 
que você realizou. 
 
Material: apostila, 
Alfabetização, pág 51. 
 
 

QUARTA-FEIRA 
25/08 

 

 

 
Family tree  
 
- Circular o nome dos 
membros da família, 
conforme o áudio.  
 
Material: apostila de 
Inglês, página 25. 
 
 

 
Atividade rítmica – longo 
e curto 
 
- Apreciação musical: O 
Trenzinho (Villa Lobos). 
 
- Utilizar objeto ou 
instrumentos para 
acompanhar as cadências 
da melodia. 
 
Materiais: instrumentos de 
percussão 

 

 
- Dia do soldado. 
 
- Memorizar o poema 
“Marcha Soldado”. 
 
- Destacar as rimas. 
 
- Fazer a dobradura do 
chápeu do soldado. 
 
 

 
- Bonecos palitos.  
 
- Retomar a história de 
“Momotaro”, destacando 
as personagens. 
 
- Estimular a escrita 
através de palavras 
conhecidas. 
 
Material: apostila, Módulo 
3, págs. 34 e 35. 



QUINTA-FEIRA 
26/08 

 

 

  
- O grande herói da sua 
vida. 
 
- Registrar em forma de 
desenhos e escrita o herói 
da sua vida. 
 
 
Material: apostila, Módulo 
3, pág. 36. 

 
- Formação de palavras. 
 
- Formar palavras de 
acordo com as fichas, 
utilizando o alfabeto móvel. 
 
 
Material: alfabeto móvel 
(lata do projeto). 
 

 
- Adição e subtração. 
 
- Resolver e registrar as 
operações matemáticas 
com o jogo dos dados e os 
numerais móveis. 
 
Material: numerais móveis 
(lata do projeto). 
 

 
- Estudo diário. 
 
- Registrar, através da 
pintura, qual seria a sua 
primeira ação para salvar 
o planeta Terra, do 
impacto com asteroides. 
 
Materiais: apostila, 
Módulo 3, pág. 107, 
pincel e tintas. 
 

 
 

SEXTA-FEIRA 
27/08 

 

 

 
- Projeto “Entre letras e 
números”. 
 
- Letra S: registrar a letra 
inicial de cada desenho. 
 
- Circular a primeira letra do 
nome do colega. Registrar 
os números de letras dentro 
do círculo. 
 
Material: folha xerocada. 
 

 
- Numerais. 
 
- Descobrir e registrar os 
numerais que estão no 
lugar dos desenhos. 
 
- Identificar a sequência 
numérica de 1 a 30. 
 
Material: folha xerocada. 

  
- Heróis e heroínas. 
 
- Registrar, com desenhos e 
palavras, os poderes que 
gostaria de ter para lutar 
pelos seus ideais. 
 
Material: apostila, 
Registro, pág. 27. 
 

 
- Estudo diário. 
 
- Registrar a ficha do 
alfabeto e dos numerais 
de 0 a 30. 
 
Materiais: ficha do 
alfabeto e numerais e 
caderno de atividades. 
 
 
 
 

 

 
 
 


