
 

 

 

PLANO  DE  ESTUDOS AUTÔNOMOS  PARA  EDUCAÇÃO  INFANTIL 
 

TURMA:   1º  PERÍODO                   PROFESSORA:  ALESSANDRA ROMANELLI DE TARSO               
 
 

AVE MARIA PURÍSSIMA!  SEM PECADO CONCEBIDA! 
DESEJAMOS A TODOS UM RECESSO ESCOLAR ABENÇOADO.   QUE JESUS OS PROTEJA DE TODO PERIGO! 

 
SEGUNDA-FEIRA 

 

 
TERÇA-FEIRA 

 

 
QUARTA-FEIRA 

 

 
QUINTA-FEIRA 

 

 
SEXTA-FEIRA 

 
Organizar os brinquedos – 
separar os que podem ser 
doados. 
 

Fazer massinha de farinha 
de trigo.  

 1 colher de sopa de 

sal. 

 1 xícara de farinha 

de trigo 

 Água para dar 

ponto 

 1 colher de sopa de 

óleo 

 Gelatina para dar 

cor ou corante 

Criar um instrumento 
musical, utilizando 
material reciclável. Crie 
ritmos divertidos com a 
família. 

Fazer uma dobradura de 
um animal que rime com a 
palavra RATO ou com a 
palavra RATA. 
 
Cole numa folha e faça um 
lindo cenário para acolher 
a sua criação. 

Brinque de TATAME. Você vai 
precisar de dois tecidos. Dois 
jogadores por vez. Um de 
frente para o outro, com uma 
ponta do tecido colocado 
dentro da calça para que o 
oponente tente pegar. Não 
pode segurar o tecido durante 
a tentativa de agarrar o 
mesmo do adversário. Desvie 
com o corpo. É uma 
brincadeira super divertida de 
tomada de decisão e de 
agilidade. 
 

Ajudar a família durante 
as refeições: colocar e 
retirar os utensílios da 
mesa, preparar algo 
gostoso como bolachas, 
bolos. 
 

Livro de Religião: Fazer a 
atividade sobre São José, 
página 39. 

Assistir à história “O 
Semeador” “no Varal de 
História” youtube. Depois 
desenhe a parte que mais 
gostou. 

Livro de Religião: Jogar o 
jogo da memória das 
profissões, página 31. 
Destaque as cartas, 
brinque e coloque-as 
dentro de um envelope 

Olhe pela janela do seu 
quarto. Desenhe o que você 
vê. 



 

 

 

 

para ser enviada para a 
escola, posteriormente. 

Realizar uma brincadeira 
musical. Escolha “Cara de 
quê”, “Dança das 
Caveiras”, “Estátua 
Diferente”, “Passear no 
jardim”. 

 

Recortar imagens da 
natureza (Criações de 
Deus) e fazer uma 
colagem bem bonita.  

Memorizar o poema do 
Projeto “Mania de 
Explicação – sentimentos 
e sensações”: 
 

Amor e bondade 
Jesus ensinou a amar 

E o amor devemos 
espalhar 

Bondade e carinho semear 
Para perto de Deus 

sempre estar. 
 

Monte um circuito usando 
cadeiras e outros objetos 
como corda, bola.  

Brincar de fantoche ou 
dramatizar uma situação 
criada pela família. 

Fazer um lindo desenho 
da família, fazer um 
cenário, colorir e expor.  
 

 Ajudar a família em algum 
afazer. 

Ajudar a família em algum 
afazer. 

Ajudar a família em algum 
afazer. 

Ajudar a família em algum 
afazer 

Estourar pipoca e fazer 
uma Sessão cinema. 
 

Contar uma história. Preparar uma deliciosa 
sobremesa. 

Brincar com a massinha. Montar um quebra-cabeça. 

Fazer uma oração antes 
de dormir. Momento de 
conversar sobre Jesus.  
 

Fazer uma oração para os 
que mais necessitarem. 

Fazer uma oração 
espontânea para as 
crianças de todo o mundo. 

Conversar sobre a vida de 
Jesus.  

Conversar sobre os 
ensinamentos de Jesus. Sobre 
a importância de sermos bons. 
 

Estas atividades não precisam ser seguidas na ordem em que aparecem! Divirtam-se! Aproveitem bem o tempo! É momento de união e de oração! 
 


