
 
 

 

PLANO DE ESTUDOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 
TURMA: 1º PERÍODO PROFESSORA ALESSANDRA ROMANELLI DE TARSO 

 
AVE MARIA PURÍSSIMA! SEM PECADO CONCEBIDA! 

 
DESEJAMOS A TODOS UMA BOA SEMANA E UMA FELIZ PÁSCOA! 

 
DIA 6 - SEGUNDA-FEIRA 

 
DIA 7 - TERÇA-FEIRA 

 
DIA 8 - QUARTA-FEIRA 

 
DIA 9 - QUINTA-FEIRA 

 
DIA 10 - SEXTA-FEIRA 

Acessar o link que a professora 
irá encaminhar pelo Whatsapp 
para a videoaula. 

Acessar o link que a professora irá 
encaminhar pelo Whatsapp para 
a videoaula. 

Acessar o link que a professora irá 
encaminhar pelo Whatsapp para a 
videoaula. 

Feriado – Quinta-feira 
Santa 

Feriado - Sexta-feira 
da Paixão 

 

Boas-vindas 
Oração 

 

Boas-vindas 
Oração 

Boas-vindas 
Sintonia (História de Santa Carmen 
Sallés e oração). 
Ensino Religioso: 
Livro página 41. 

  

Matemática: Laboratório: 
digitar números falados pela 
professora em um telefone. 
Matemática: ficha 3 - Escrita de 
números de telefones úteis e 
resolução de um desafio. 

Colagem: A dobradura que você 
fez do animal que rima com a 
palavra Rato ou Rata, no dia 9 de 
março, favor colar no verso da 
ficha 7 da Apostila de Linguagem. 

 
Natureza e Cultura: Laboratório: 
Perguntas e Contação de História. 
Natureza e Cultura: 
Ficha 3. 

  

Linguagem: Ficha 6 – Produção 
de texto diferente. 
Enviar um vídeo rápido (mais ou 

Linguagem: Laboratório 
(brincadeira): “Adivinha de 

Inglês: 
Para assistir a um alegre vídeo, 
acesse o link abaixo: 

  

 



menos 2 minutos), contando 
um pouquinho da história que 
você criou. 

personagem” (Quem é, quem é?). 
 
Linguagem: Ficha 8. 
Representação do personagem 
através de desenho. 

https://www.youtube.com/watch?v=k 
Cka94jeGTk&feature=youtu.be 

 
Agora, pegue a ficha 3 da apostila de 
Inglês e desenhe lugares que você 
gosta de ir com a sua família. 

  

 
Vamos fazer Arte? 
Material necessário: rolinho de 
papel higiênico, jornal ou 
revista para recorte, cola, 
tesoura e giz de cera. 
Envie uma foto sua juntamente 
com a sua produção para o 
celular da professora. 

 
Matemática: Jogando com a tia 
Alessandra e com a família! 

 
Você vai precisar de: Tabuleiro 
do Jogo “Passeio de Carro”, mais 
dado e cartas. Recorte as cartas e 
monte o dado. 

Matemática: Laboratório: 
Dobradura 
Material: uma folha de sulfite ou 
de caderno ou de jornal / revista, 
cola, tesoura, giz de cera. 
Matemática: Ficha 4 – Mãos à 
dobra. 
Envie foto deste momento. 

  

 

Movimento: Hoje vamos fazer a 

 
Música: 
Tema: Os instrumentos musicais 
Conteúdo: Música - o som dos 
instrumentos musicais. 
Para ouvir mais sons de 
instrumentos musicais, acesse: 
https://www.youtube.com/watch?v 
=fwHqfe2i4Eo&t=96s 

 

Contação de História: “O verdadeiro 

  

brincadeira da “Pescaria com sentido da Páscoa contado pelo Três 
tampinhas”. palavrinhas”. 
Material: 5 tampinhas de Acesse: 
garrafa pet, um prendedor de https://www.youtube.com/watch? 
roupas e um copo ou outro v=xUFlVXONfxo 
recipiente plástico com água.  

Tomada de Movimento: “Costura diferente” 
Material: 1cabo de vassoura e 3 
cadeiras ou bancos. 
Envie foto desse momento. 

 
Tomada de Consciência: O que 
você mais gostou da aula de hoje? 
O que você sentiu neste 
momento? 

  

Consciência: O que você achou 
da aula? Converse com a família 
sobre esse momento. 

 Tomada de Consciência: Como 
você se sentiu hoje durante a 
aula online? 
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