


Conteúdo Programático - Alfabetização 2
Estudo Sagrado Atividades: Leitura/Escrita/ Fonética /Memorização/Arte/Matemática/Atividades Complementares

Volume 1

A disciplina de Estudo Sagrado 
compreende um ensino catequético 
católico que está dividido em três 
partes:
1. Doutrina Sagrada: estudo da 
doutrina da Igreja Católica;

2. Amizade com Deus: práticas de 
piedade;

3. A vida de Jesus: histórias da vida 
de Jesus e de pessoas que se confi-
guraram a Cristo: os santos.

DS: Introdução; Que é a oração. 
Porque devemos rezar. Como de-
vemos rezar.

AcD: Jesus tem um amor especial 
pelas crianças; Orações para as di-
versas etapas do dia; 

VdJ: A linda História de Nossa Se-
nhora

- Atividades de Escrita – Chamei-te pelo nome: escrita de seu nome e apresentação dos seus sobrenomes;

- Memorização da sequência alfabética e apresentação do Alfabeto em letra minúscula; ordenação de nomes de santos na sequência alfabética; 

- Atividades de Escrita: Introdução da escrita das letras do alfabeto em letra minúscula, relacionando com o nome de um santo e conhecendo uma his-
tória de sua vida; sequência alfabética; associação de letra e fonema nas palavras; distinção entre os fonemas nas palavras.

- Atividades de Recontagem de Histórias – trabalhando virtudes;

- Atividades de Fonética – Memorização de todos os fonemas da língua portuguesa, relacionando com o som inicial de nomes de santos; Atividades de 
escrita no caderno, relacionando os grafemas aprendidos a cada semana com seus respectivos fonemas, utilizando listas de palavras para identificação 
do fonema em diferentes lugares da palavra;

- Atividades de Fonética – Mesmo fonema inicial em palavras diferentes, utilizando todos os fonemas; subtração do fonema inicial;

- Atividades de memorização, com salmos e escritos dos santos;

- Atividades de apreciação musical e de imagens sacras;

- Matemática: Numerais e quantidades: 1, 2, 3 e 4 – Contagem e Escrita; Relação de correspondência; Adição: introdução e números-ligados; Geome-
tria: Círculo, Triângulo, Retângulo; Cores primárias e secundárias;

- Atividades complementares, desenvolvendo habilidades manuais e lógicas.

Volume 2

DS: A oração do Pai-Nosso

AcD: O Pai-Nosso das almas do 
Purgatório; Oração para recitar 
diante da Sagrada Família; Louvo-
res a Maria Santíssima; Devoção 
aos Santos Anjos. 

VdJ: A linda História de Nossa Se-
nhora

- Atividades de Escrita – Identificando as letras aprendidas; lista de palavras com mesma letra inicial; escrita da ordem alfabética; ditado para identifi- 
cação do fonema inicial;

- Atividades de Escrita: Continuação da sequência das letras do alfabeto em letra maiúscula e minúscula, relacionando com o nome de um santo e co- 
nhecendo uma história de sua vida; escrita das vogais; leitura e escrita de palavras utilizando as vogais;

- Atividades de Recontagem de Histórias Bíblicas;

- Atividades de Fonética - Atividades de escrita no caderno, relacionando os grafemas aprendidos a cada semana com seus respectivos

fonemas, utilizando listas de palavras para identificação do fonema em diferentes lugares da palavra;

- Atividades de Fonética – Palavras com mesmo fonema inicial; subtração do fonema inicial; identificando o som dos fonemas aprendidos

em versos; análise e síntese de palavras com dois fonemas, reconhecimento auditivo do fonema ausente nas palavras; utilizando as vogais; 

- Atividades de memorização, com salmos, hinos e escritos dos santos;

- Atividades de apreciação de imagens sacras e representação através de pinturas, recorte e colagem.

- Matemática: Numerais e quantidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 – Contagem e Escrita; Geometria: Quadrado e identificação de formas; Relação de 
correspondência e de comparação; Adição;

- Atividades complementares, desenvolvendo habilidades manuais e lógicas.

 



Volume 3

DS: A oração da Ave-Maria

AcD: Como honrar pai e mãe; 
exemplos de obediência ao 5º man-
damento; exemplos de obediência 
ao 6º mandamento; exemplos de 
obediência ao 7º mandamento;

VdJ: A linda História de Nossa Se-
nhora

- Atividades de Escrita – Listas de palavras, utilizando as vogais; ditado; escrita de palavras completando com as vogais iniciais e finais; ordenação dos 
nomes dos santos na sequência alfabética; identificação das consoantes;

- Atividades de Escrita: Continuação da sequência das letras do alfabeto em letras maiúscula e minúscula, relacionando com o nome de um santo e 
conhecendo uma história de sua vida;

- Atividades de Recontagem de Histórias Bíblicas;

- Atividades de Fonética – Atividades de escrita no caderno, relacionando os grafemas aprendidos a cada semana com seus respectivos fonemas, utili-
zando listas de palavras para identificação do fonema em diferentes lugares da palavra; segmentação do fonema inicial em listas de palavras; discrimi-
nando fonemas em palavras diferentes; análise e síntese de palavras; leitura e escrita de palavras com os fonemas aprendidos;

- Atividades de Fonética – Palavras com mesmo fonema inicial; identificando o som dos fonemas aprendidos em listas de palavras;

- Atividades de memorização, com salmos e escritos dos santos;

- Atividades de apreciação musical, de imagens sacras e representação através de pinturas, recorte e colagem.

- Matemática: Contagem do 11 ao 15; Números-Ligados; Geometria: identificação de formas; Noções espaciais: em cima/embaixo/frente/atrás; Rela-
ção de comparação de ordenamento;

Atividades complementares, desenvolvendo habilidades manuais e lógicas.

Volume 4

DS: A oração do Rosário

AcD: Coroazinha da Imaculada 
Conceição; Método para recitar 
com fruto o Santo Raosário – São 
Luis Maria Grignon Montfort

VdJ: A linda História de Nossa Se-
nhora. 

- Atividades de Escrita – Formação e escrita de palavras com das letras e fonemas aprendidos; ditado e escrita; completando palavras com o fonema-
-grafema que está faltando; ordenação da sequência alfabética; formação de palavras, mudando o fonema inicial; completando sílabas com as vogais e 
os fonemas-grafemas aprendidos; escrita de listas de palavras com mesmo fonema inicial;

- Atividades de Escrita: Continuação da sequência das letras do alfabeto em letra minúscula e maiúscula, relacionando com o nome de um santo e 
conhecendo uma história de sua vida;

- Atividades de Recontagem de Histórias Piedosas – criança fará as ilustrações das histórias utilizando quadrinhos;

- Atividades de Fonética- Atividades de escrita no caderno, relacionando os grafemas aprendidos a cada semana com seus respectivos fonemas, utilizan-
do listas de palavras para identificação do fonema em diferentes lugares da palavra; segmentação do fonema inicial em listas de palavras; adicionando 
fonemas em final de palavras; discriminando fonemas em palavras diferentes; análise e síntese de palavras; leitura e escrita de palavras com os fonemas 
aprendidos;

- Atividades de Fonética – Palavras com mesmo fonema inicial; identificando o som dos fonemas aprendidos em listas de palavras;

- Atividades de memorização, com salmos e escritos dos santos;

- Atividades de apreciação musical, de imagens sacras e representação através de pinturas, recorte e dobradura. 

- Matemática: representação de numerais e suas quantidades, a partir de versículos da Bíblia e ilustrações com comandos de localização espacial; 
introdução da escrita dos próximos numerais da sequência, até o 10; sequência de cores e formas e discriminação visual; novas formas geométricas e 
percepção visual; somando quantidades para representar o dez; introdução do calendário mensal;

- Atividades complementares, desenvolvendo habilidades manuais e lógicas.  



Volume 5

DS: Quem é o Espírito Santo. Ora-
ção ao Espírito Santo: Vinde Espí-
rito Santo e Veni Creator

AcD: Prece ao Espírito Santo;  
Consagração ao Espírito Santo; La-
dainha do Espírito Santo. 

VdJ:  A linda História de Nossa 
Senhora; 

- Atividades de Escrita – Classificação e escrita das vogais e consoantes; ditado, leitura e escrita de palavras; ordenação da sequência alfabética; lista 
de palavras e identificação das letras iniciais; formação e escrita de palavras, decodificando sílabas; palavras com R ou S no final; escrita de palavras 
completando com o fonema-grafema que está faltando; ditado de sílabas; ditado de fonemas; formação de palavras ordenando sílabas; formação de 
palavras retirando um fonema-grafema; formação de palavras alterando o fonema-grafema inicial;

-Atividades de Escrita: Continuação da sequência das letras do alfabeto em letras maiúscula e minúscula, relacionando com o nome de um santo e 
conhecendo uma história de sua vida;

- Atividades de Recontagem de Histórias Bíblicas;

- Atividades de Fonética- Atividades de escrita no caderno, relacionando os grafemas aprendidos a cada semana com seus respectivos fonemas, utilizan-
do listas de palavras para identificação do fonema em diferentes lugares da palavra; segmentação do fonema inicial em listas de palavras; discriminando 
fonemas em palavras diferentes; análise e síntese de palavras; leitura e escrita de palavras com os fonemas aprendidos;

- Atividades de memorização, com salmos e escritos dos santos;

- Atividades de apreciação de imagens sacras e representação através de pinturas, recorte e montagem de via-sacra; 

- Matemática: representação e sequência escrita dos numerais do 10 ao 20 e suas quantidades, a partir de versículos da Bíblia e ilustrações utilizando 
comandos de localização espacial; contagem oral até o trinta; ditado dos números; soma de quantidades para representar o mesmo número; preenchi-
mento do calendário do mês; problemas matemáticos envolvendo adição;

- Atividades complementares, desenvolvendo habilidades manuais e lógicas.  

Volume 6

DS: Os Dons do Espírito Santo: te-
mor de Deus; Piedade; Fortaleza; 
Conselho; Ciência; Entendimento 
e Sabedoria.

AcD: Somos chamados a vida so-
brenatural; Orações para pedir os 
dons do Espírito Santo; 

VdJ: A linda História de Nossa Se-
nhora

- Atividades de Escrita – Classificação e escrita das vogais e consoantes; ditado; leitura e escrita de palavras; ordenação da sequência alfabética; for-
mação e escrita de palavras, decodificando sílabas; escrita de palavras completando com o fonema-grafema que está faltando;  ditado de fonemas; 
formação de palavras ordenando sílabas; formação de palavras alterando o fonema-grafema inicial; escrita de palavras com M ou N, C ou Q.

- Atividades de Escrita: Continuação da sequência das letras do alfabeto em letras maiúscula e minúscula, relacionando com o nome de um santo e 
conhecendo uma história de sua vida;

- Atividades de Recontagem de uma sequência de Histórias Bíblicas.

- Atividades de Fonética- Atividades de escrita no caderno, relacionando os grafemas aprendidos a cada semana com seus respectivos fonemas, utilizan-
do listas de palavras para identificação do fonema em diferentes lugares da palavra; segmentação do fonema inicial em listas de palavras; discriminando 
fonemas em palavras diferentes; análise e síntese de palavras; leitura e escrita de palavras com os fonemas aprendidos;

- Atividades de memorização com salmos e textos bíblicos;

- Atividades artísticas de apreciação de imagens sacras; montagem de estações da via-sacra, utilizando recorte e colagem; atividade de representação 
da criação com colagem de barbantes; dobradura para confecção de porta-retratos para imagens sacras; representação do Evangelho, utilizando recorte 
e colagem.

- Matemática: representação e sequência escrita dos numerais do 10 ao 20 e suas quantidades, a partir de versículos da Bíblia e ilustrações, utilizando 
comandos de localização espacial; numerais que vem antes e depois; contagem oral até o trinta; ditado dos números; preenchimento do calendário do 
mês; problemas matemáticos envolvendo adição;

-Atividades complementares, desenvolvendo habilidades manuais.  



Volume 7

DS: As Bem Aventuranças – parte 1

AcD: Como viver as Bem Aventu-
ranças 

VdJ: A linda História de Nossa Se-
nhora

- Atividades de Escrita – Classificação e escrita das vogais e consoantes; ditado; leitura e escrita de palavras; ordenação da sequência alfabética e escrita 
de palavras para cada letra do alfabeto; formação e escrita de palavras através de acróstico; escrita de palavras completando com o fonema-grafema que 
está faltando; ditado de fonemas; formação de palavras ordenando sílabas; formação de palavras alterando o fonema-grafema inicial; escrita de palavras 
com  B, D ou P , C, G ou Q, /R/ ou /r/, T ou D.

- Atividades de Escrita: Continuação da sequência das letras do alfabeto em letras maiúscula e minúscula, relacionando com o nome de um santo e 
conhecendo uma história de sua vida; atividade de memorização envolvendo sequenciamento de letras. 

- Atividades de Recontagem de uma sequência de Histórias Bíblicas – José do Egito

-Atividades de Fonética- Atividades de escrita no caderno, relacionando os grafemas aprendidos a cada semana com seus respectivos fonemas, utilizan-
do listas de palavras para identificação do fonema em diferentes lugares da palavra; segmentação do fonema inicial em listas de palavras; discriminando 
fonemas em palavras diferentes; análise e síntese de palavras; leitura e escrita de palavras com os fonemas aprendidos;

- Atividades de memorização com salmos e textos bíblicos;

- Atividades artísticas de apreciação de imagens sacras; finalização da montagem das estações da via-sacra, utilizando recorte e colagem; modelagem 
com argila a partir da história de Daniel na cova dos leões, trabalhando proporção; confecção de um porta-lápis decorado com a história da Criação; 
atividade com tinta, cola e barbante para ilustrar o arco-íris da Aliança de Deus com Noé. 

- Matemática: representação e sequência escrita dos numerais do 20 ao 30; representação de quantidades a partir de versículos da Bíblia e ilustrações, 
utilizando comandos de localização espacial; numerais que vem antes e depois; contagem oral até o trinta; ditado dos números; preenchimento do ca-
lendário do mês; problemas matemáticos envolvendo adição;

- Atividades complementares, desenvolvendo habilidades manuais.  

Volume 8

DS: As Bem Aventuranças – Parte 2

AcD: Como viver as Bem Aventu-
ranças

VdJ: A linda História de Nossa Se-
nhora

- Atividades de Escrita – Classificação e escrita das vogais e consoantes; ditado; leitura e escrita de palavras; ordenação da sequência alfabética e escrita 
de palavras para cada letra do alfabeto; escrita de palavras completando com o fonema-grafema que está faltando; ditado de fonemas; formação de 
palavras ordenando sílabas; formação de palavras alterando o fonema-grafema inicial; 

- Atividades de Recontagem de Histórias Bíblicas e piedosas. 

- Atividades de Fonética- Vogais nasais- Atividades de escrita no caderno, relacionando os grafemas aprendidos a cada semana com seus respectivos 
fonemas, utilizando listas de palavras para identificação do fonema em diferentes lugares da palavra; segmentação do fonema inicial em listas de pala-
vras; discriminando fonemas em palavras diferentes; análise e síntese de palavras; leitura e escrita de palavras com os fonemas aprendidos;

- Atividades de memorização com salmos e textos bíblicos;

- Atividades de contemplação do Belo, utilizando a arte sacra para desenvolver habilidades artísticas, recorte e colagem, ilustração e representação; 
coordenação motora-fina e apreciação de imagens; atividades que trabalham o conceito de simetria.

- Matemática: representação e sequência escrita dos numerais do 20 ao 30; representação de quantidades a partir de versículos da Bíblia e ilustrações, 
utilizando comandos de localização espacial; numerais que vem antes e depois; contagem oral até o trinta; ditado dos números; preenchimento do ca-
lendário do mês; problemas matemáticos envolvendo adição e subtração;

- Atividades complementares, desenvolvendo habilidades manuais.  



Volume 9

DS: Sacramentos: Batismo, Cris-
ma, Eucaristia

AcD: Como celebrar os Sacramen-
tos 

VdJ: A linda História de Nossa Se-
nhora

- Atividades de Escrita – Classificação e escrita das vogais e consoantes; ditado; leitura e escrita de palavras; ordenação da sequência alfabética e escrita 
de palavras para cada letra do alfabeto; escrita de palavras completando com o fonema-grafema que está faltando; ditado de fonemas; formação de 
palavras ordenando sílabas; formação de palavras alterando o fonema-grafema inicial; 

- Atividades de Recontagem de Histórias Bíblicas e piedosas. 

- Atividades de Fonética - análise e síntese de palavras; treinamento da habilidade leitora e escrita de palavras com os fonemas aprendidos;

- Atividades de memorização com salmos e textos bíblicos;

- Atividades de contemplação do Belo, utilizando a arte sacra para desenvolver habilidades artísticas, recorte e colagem, ilustração e representação; 
coordenação motora-fina e apreciação de imagens; atividades que trabalham o conceito de proporção.

- Matemática: representação e sequência escrita dos numerais do 20 ao 30; representação de quantidades a partir de versículos da Bíblia e ilustrações, 
utilizando comandos de localização espacial; numerais que vem antes e depois; contagem oral até o trinta; ditado dos números; preenchimento do ca-
lendário do mês; problemas matemáticos envolvendo adição e subtração;

- Atividades complementares, desenvolvendo habilidades manuais.  

Volume 10

DS: Sacramentos: Penitência, Ex-
trema Unção, Ordem e Matrimônio 

AcD: Como celebrar os Sacramen-
tos

VdJ: A linda História de Nossa Se-
nhora

- Atividades de Escrita – Classificação e escrita das vogais e consoantes; ditado; leitura e escrita de palavras; ordenação da sequência alfabética e escrita 
de palavras para cada letra do alfabeto; escrita de palavras completando com o fonema-grafema que está faltando; ditado de fonemas; formação de 
palavras ordenando sílabas; formação de palavras alterando o fonema-grafema inicial; 

- Atividades de Recontagem de Histórias Bíblicas e piedosas. 

- Atividades de Fonética - análise e síntese de palavras; treinamento da habilidade leitora e escrita de palavras com os fonemas aprendidos;

- Atividades de memorização com salmos e textos bíblicos;

- Atividades de contemplação do Belo, utilizando a arte sacra para desenvolver habilidades artísticas, recorte e colagem, ilustração e representação; 
coordenação motora-fina e apreciação de imagens; atividades que trabalham o conceito de percepção do esquema corporal.

- Matemática: representação e sequência escrita dos numerais do 20 ao 30; representação de quantidades a partir de versículos da Bíblia e ilustrações, 
utilizando comandos de localização espacial; numerais que vem antes e depois; contagem oral até o trinta; ditado dos números; preenchimento do ca-
lendário do mês; problemas matemáticos envolvendo adição e subtração;

- Atividades complementares, desenvolvendo habilidades manuais.  


