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

 

 “Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem”. (Rm 12, 21) 
 

DIA DA SEMANA                                                              PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 
 
 

ACOLHIDA E ORAÇÃO. 
 

QUARTA-FEIRA 
01/09 

ENCONTRO  
ON-LINE 

 

 
- Fatos sobre o 
nascimento. 
 
- Ouvir e interpretar a 
música “De umbigo a 
umbiguinho”, de Toquinho. 
 
- Relatar o que sabem do 
período em que ainda eram 
bebês. 
 
- Observar a relação dos 
nomes  de alguns alimentos 
presentes na música e 
completar o diagrama. 
 
Material: apostila, Módulo 
3, págs. 38 e 39. 
 

 
- Jobs. 
 
- Ligar os itens referentes a 
cada profissão  
 
Material: apostila de 
Inglês, pág. 26. 

 
- Experiências antes de 
nascer. 
 
- Selecionar informações 
para responder a questões 
sobre a natureza humana. 
 
- Registrar ou desenhar, de 
acordo com a música “ De 
umbigo a umbiguinho”, o 
que mais chamou a 
atenção sobre a vida de um 
bebê dentro da barriga da 
mãe. 
 
Material: apostila, Módulo 
3, pág. 40. 
 
  



 
Estudo diário: apostila, 
Módulo 3, págs. 41, 42 e 
43. 
 

QUINTA-FEIRA 
02/09 

 

 
-Teste do pezinho. 
 
- Formular hipóteses sobre 
a leitura de números e 
palavras. 
 
- Cantar e coreografar a 
música “Pezinho”, cantiga 
do folclore gaúcho. 
 
- Fazer o contorno do pé 
direito e registrar o número 
do seu calçado. 
 
Material: apostila, Módulo 
3, págs. 44 e 45. 
 

 
- O nascimento de bebês. 
 
- Retomar o que foi 
apresentado sobre o tema. 
 
- Sintetizar o que sabem até 
o momento e registrar por 
meio de desenhos ou 
escrita. 
 
Material: apostila, Módulo 
3, pág. 46. 
 
Estudo diário: apostila, 
Módulo 3, pág. 47. 

 
- Primeiros meses de 
vida. 
 
- Relatar fatos importantes 
sobre o  primeiro ano de 
vida. 
 
- Construir a linha do tempo 
de acordo com os primeiros 
meses de vida. 
 
Materiais: apostila, Módulo 
3, págs. 48 e 49 e adesivos 
do Material Complementar. 

 

- Resolução de 

problemas. 
 
- Resolver as situações- 
problema de acordo com 
os comandos da 
professora. 
 
 
 Materiais: folha sulfite, 
canetinhas e palitos.  

 
 

SEXTA-FEIRA 
03/09 

ENCONTRO  
ON-LINE 

 

 

 
- Projeto “Entre letras e 
números”. 

 
- Letra T:  Completar as 
palavras com a letra T. 
Depois, formá-las com o 
alfabeto móvel. 

 

 
Longo e curto - registro 
 
Laboratório: refazer a 
apreciação musical - O 
Trenzinho (Villa Lobos) e, 
com a orientação do 
professor, realizar o registro 
da aula do dia 25/08/2021. 
 

 
- Quantidade. 
 
- Colorir os quadrinhos de 
acordo com a quantidade 
que cada criança obteve ao 
jogar o dado. 
 
Material: folha xerocada. 
 

 



 
- Pesquisar, em revistas, a 
primeira letra do nome do 
colega. Recortar e colá-la 
dentro do triângulo. 
 
Materiais: folha xerocada e 
alfabeto móvel. 
 
 

 
Material: folha sulfite. 

 
- Estudo diário: apostila, 
Módulo 3, págs. 50 e 51. 

 
  
 


