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

“GUARDEI NO CORAÇÃO A TUA PALAVRA  
PARA NÃO PECAR CONTRA TI.” (SALMO  119, 11) 

 

DIA DA SEMANA                                                              PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 
 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

SEGUNDA-FEIRA 
27/09 

Encontro  
on-line 

 

 

- Ensino Religioso. 

 

- O ser humano: sua 

presença e ação no mundo. 

 

- Leitura e interpretação do 

Salmo 33. 

 

 

Material: folha sulfite. 

  
- Curiosidades sobre a 
girafa.  
 
- Identificar e selecionar 
fontes de informações, para 
responder questões sobre 
os seres da natureza. 
 
- Construir uma dobradura a 
partir do texto instrucional. 
 
Materiais: apostila, Módulo 
3. págs. 76, 77 e uma folha 
sulfite. 

 
- As três penas. 
 
- Retomar a história “As três 
penas”. 
 
- Colar, no baú, os 
presentes que o moço 
ganhou da sapa. 

 
- Desenhar os três tesouros 
que aparecem na história. 
 
Materiais: apostila, Módulo 
3, pág. 78 e apostila de 
Registro, pág. 32. 
 

 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_119_11/


     
 
 

 
TERÇA-FEIRA 

28/09 
 

 

 
- Personagens principais.  
 
- Retomada dos três contos: 
“Momotaro, o menino 
pessêgo”, “A Margaridinha” 
e “As três penas”. 
 
- Identificar os principais 
personagens. 
 
Material: apostila, Módulo 
3, pág. 79. 
 

 
- Como me sinto. 
 
- Leitura de imagem 
 
- Refletir sobre as próprias 
emoções e aprender a 
reconhecer as emoções dos 
outros.  
 
Material: apostila, Módulo 
3, pág. 31. 
 
Estudo diário: apostila de 
Registro, pág. 31. 
 

 
- Resolução de 
problemas. 
 
- Usar o raciocínio lógico 
para resolver as situações-
problema. 
 
Material: apostila, Módulo 
3, págs. 82 e 83. 
 

 
- Coordenação motora. 
 
- Registrar os numerais 
de 0 a 9  em pratinhos de 
isopor e perfurar com 
palito de dente. 
 

Materiais: canetinhas, 
pratinhos de isopor e 
palito de dente.  

QUARTA-FEIRA 
29/09 

Encontro  
on-line 

 

 

 
- Estimativa. 

 
- Apreciar a obra de arte de 
Tarcila do Amaral. 

 
- Reconhecer a diversidade 
nas relações pessoais. 

 
- Realizar estimativa de 
quantidades. 

 
Material: apostila, Módulo 
3, pág. 84. 

 

 
- Picture card 
 
- Nomear a ação 
apresentada. 
 
Material: nenhum 
 

 
- Você com Tarsila.  
 
- Reconhecer a importância 
da diversidade nas relações 
sociais. 
 
- De acordo com a obra de 
Tarcila  do Amaral, fazer o 
seu próprio desenho com 
os colegas. 
 
Material: apostila, Módulo 
3, pág. 85.  

 



QUINTA-FEIRA 
30/09 

 

 
- Construindo imagens. 
 
- Reconhecer os diferentes 
contextos em que as 
imagens foram produzidas 
e registrar uma legenda 
para cada uma delas. 
 
- Criar imagens, através de 
recorte e colagem, 
expressando-se com 
criatividade. 
 
 
Material: apostila, Módulo 
3, págs. 86 e 87. 
 
 

 
- Diferentes animais.  
 
- Reconhecer que os 
animais apresentam 
semelhanças e diferenças. 
 

- Identificar todos os 
animais de estimação 
retratados na cena. 
 

- Criar, com a massinha de 
modelar, seu animal 
predileto. 
 
Materiais: apostila, Módulo 
3, págs. 89, 96 e massinha 
de modelar. 

 
- Trabalho literário.  
 
- Leitura e interpretação do 
livro literário “ O sapato que 
miava”, de Sylvia Orthof 
(caixa do material da FTD). 
 
 
Material: livro literário. 

 
- Capa do livro. 
 
- Explorar os elementos 
constitutivos da capa. 
 
 - Promover o 
envolvimento e 
encantamento com o livro 
de literatura. 
 
Material: apostila, 
Módulo 3, pág. 91 

 
 

SEXTA-FEIRA 
01/10 

Encontro  
on-line 

 

 

 
- Quem são as 
personagens do livro? 
 

- Promover a identificação 
das personagens do livro “O 
sapato que miava”. 
 

- Favorecer a escrita 
espontânea dos nomes 
dessas personagens. 
 

Material: apostila, Módulo 
3, pág. 92. 

 
- Atividade de registro – 
produção sonora 
 

- Realização do registro da 
atividade do dia 22/09: sons 
longos e curtos, fortes e 
fracos. 
 

- Ouvir novamente os 
áudios expostos durante a 
aula presencial, registrar as 
batidas dos instrumentos e 
marcar o tempo forte de 
cada música.” 

 
- Escrita coletiva.  
 

- Fazer uma lista dos 
objetos que havia na casa 
da Dona Velha e as 
características que 
apresentam. 
 

Material: apostila, Módulo 
3, pág. 93. 
 

Estudo diário: apostila de 
Registro, pág. 33. 

 

 



 
 
Material: folha sulfite 
 

 


