
PLANO  DE  ESTUDOS 

TURMA: 2º PERÍODO   PROFESSORA: FRANCIARA RODRIGUES 

 

“TUA PALAVRA É LÂMPADA PARA OS MEUS PÉS E LUZ PARA O MEU CAMINHO!” (Salmo 119, 105) 

DIA DA SEMANA                                                              PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 
 
 

ACOLHIDA E ORAÇÃO. 
 

TERÇA-FEIRA 
14/09 

 

 
- Qual é a sua idade?  
 
- Relacionar números às 
suas respectivas 
quantidades a partir de 
contagem de coleções 
fixas. 
 
- Recitar os números tanto 
na ordem crescente como 
na decrescente. 
 
Material: apostila, Módulo 
3, pág. 62. 

 
- Contação de história.  
 
- Assistir ao vídeo da 
contação de história “A  
margaridinha” (enviado pelo 
WhatsApp no grupo do 2º 
Período). 
 
- Recontar histórias, 
identificando fatos e 
personagens principais. 
 

- Reconhecer palavras que, 
no conto, nomeiam 
sentimentos. 
 

Material: apostila, Módulo 
3, pág. 63. 
 

 
- Etapas da vida. 
 
- Relembrar o ciclo da vida 
de todo ser humano. 
 
- Representar os momentos 
da vida através de 
desenhos.  
 
Material: apostila, Módulo 
3, pág. 65. 
 
Estudo diário: apostila, 
Módulo 3, pág. 66. 

 
- Movimento. 
 
- Explorar todas as 
formas de locomoção 
através da brincadeira 
cantada  “Lá vem a 
tartaruga e ela não está 
sozinha!”  
 
Material: apostila, 
Módulo 3, págs. 114 e 
115. 



QUARTA-FEIRA 
15/09 

Encontro  
on-line 

 

 

 
- Ensino Religioso. 
 
- Contação da história 
bíblica “Pães e peixes”, da 
Bíblia para crianças em 
rimas. 
 
- Desenhar a parte que 
mais gostou da história e 
montar a cestinha com os 
pães e peixes. 
 
Materiais: folha sulfite, 
pães, peixes e a cestinha 
confeccionados com EVA 
(enviados no dia 10/09). 
 
Enviar foto desta 
atividade para a 
professora.  
 

 
- Yes, I can 
 
- Marcar as ações que você 
pode fazer.  
 
Material: apostila de 
Inglês, página 28. 

 
- Hora do jogo. 
 
- Resgatar a sequência dos 
fatos da história “A 
Margaridinha”, na ordem 
correta. 
 
- Fazer a relação de tempo 
com as modificações da 
Margaridinha durante seu 
percurso. 
 
Materiais: jogo da trilha do 
Material Complementar e 
uma tampinha de garrafa 
pet. 
 

 

QUINTA-FEIRA 
16/09 

 

 
- Embalagem e capa de 
livro. 
 

- Identificar e criar uma 
embalagem para um 
sabonete infantil. 
 

- Usar palavras e desenhos 
para representar sua 
história preferida na capa  

 
- Como são as pessoas. 
 
- Aprofundar o trabalho 
sobre o auto-conhecimento 
e a importância da 
diversidade para as 
relações humanas. 
 

- Usar a escrita e o desenho 
para expressar opiniões  

 
- Minhas preferências. 
 
- Expressar oralmente suas 
opiniões. 
 
- Registrar suas 
preferências em forma de 
desenho, escrita ou pintura.  
 
 

 
- Números vizinhos. 
 
- Registrar os numerais 
que vêm antes e depois, 
utilizando os numerais 
móveis. 
 

Materiais: numerais 
móveis, folha sulfite e 
canetinhas. 



 
do livro. 
 
Materiais: apostila, 
Alfabetização, pág 56. 
 
Estudo diário: apostila, 
Registro, pág. 29. 
 

 
através do poema “Pessoas 
são diferentes”, de Ruth 
Rocha. 
 

 
Material: apostila, Módulo 
3, págs. 68 e 69. 

 
Material: apostila, Módulo 
3, pág. 70. 

 
 

SEXTA-FEIRA 
17/09 

Encontro 
 on-line 

 

 

 
- Projeto “Entre letras e 
números”. 
 
- Letra V: completar as 
palavras com a letra V e 
registrar a palavra com o 
menor número de letras. 
 
Material: folha xerocada. 
 
 
 

 
- Atividade de registro – 
marcando o ritmo  
 
- Registrar a atividade 
prática realizada em sala de 
aula. Ouvir novamente as 
canções apresentadas pelo 
professor, em sala de aula, 
e realizar a apreciação 
musical.  
 
Material: folha sulfite 
 

 
- Adição. 
 
- Calcular quantos pontos 
foram marcados no jogo 
dos dados. 
 
Material: folha xerocada. 
 
 

 

 


