
 

 

PLANO DE ESTUDOS 

TURMA:1º Período  PROFESSORA: Alessandra Romanelli de Tarso 

QUEREMOS EXPRESSAR A NOSSA GRATIDÃO A VOCÊ, MÃE! 

QUE JESUS LHE CONCEDA SABEDORIA PARA QUE SE MANTENHA SEMPRE FIEL 

AOS SEUS ENSINAMENTOS E À MISSÃO DE EDUCAR O(A) SEU(SUA) FILHO(A)!                          

SEGUNDA-FEIRA 
04/05 

TERÇA-FEIRA 
05/05 

QUARTA-FEIRA 
06/05 

QUINTA-FEIRA 
07/05 

SEXTA-FEIRA 
08/05 

 
Organizar o material 
necessário para o dia. 
Acessar a plataforma 
TEAMS. 

 
Organizar o material 
necessário para o dia. 
Acessar a plataforma 
TEAMS. 

 
Organizar o material 
necessário para o dia. 
Acessar a plataforma 
TEAMS. 

 
Organizar o material 
necessário para o dia. 
Acessar a plataforma 
TEAMS. 

 
Organizar o material 
necessário para o dia. 
Acessar a plataforma 
TEAMS. 
 

 
- Boas-vindas 
- Ritmo musical 
(instrumento musical) 
- Oração 
 

 
- Boas-vindas 
- Ritmo musical 
(instrumento musical) 
- Oração 
 

 
- Momento “Em Sintonia” 

 
- Boas-vindas 
- Ritmo musical 
(instrumento musical) 
- Oração 
 

 
- Boas-vindas 
- Ritmo musical 
(instrumento musical) 
- Oração 
 

 
Matemática 
 
- “Era uma vez” – Ficha 
12. 
 
Laboratório: Exploração 
de material concreto – 

 
Matemática 
 
- “Era uma vez” - Ficha 13  
 
Laboratório: Recorte e 
colagem de formas 
geométricas e desenho. 

 
Linguagem 
 
- “Trabalhando com 
letras” – verso da ficha 
18. 
 
Laboratório: Letra inicial 

 
Matemática  
 
- “Trabalhando com 
números”. 
 
Laboratório: Esconde-
esconde dos numerais. 

 
Arte 
 
- “Desenho de sequência 
de cores” – verso da ficha 
5.  
  
Laboratório: Jogo da 



embalagens. 
 
Materiais: embalagens 
de produtos (caixa de 
fósforo, rolo de papel 
higiênico, caixa de 
remédio, detergente, 
caixa de leite, entre 
outros. 
 

 
Materiais: revistas para 
recorte, embalagens de 
produtos ou rótulos. 

e letra final do nome. 
 
Materiais: revista ou 
jornal para recorte ou 
folha sulfite, cola e giz de 
cera. 

 
Material: recipiente com a 
farinha. 
 

memória. 
 
  

 
Linguagem 
 
- “Trabalhando com 
letras”. 
 
Laboratório: Bingo  
 
Materiais: 1 recipiente 
(com tampa) com farinha 
de trigo, maisena ou 
areia. 
 
Obs: Cobrir o fundo do 
recipiente. 
 

 
Matemática 
 
- “Era uma vez” – Ficha 
14. 

 

Laboratório: Utilização 
de material concreto. 
 
Materiais: embalagens 
com diversas formas 
geométricas. 
 
 

 
Natureza e Cultura:  
 
- “Jeito de Viver no 
Campo”: Meios de 
transporte – Ficha 9. 
 
Laboratório: Cineminha 
em casa: “Chico Bento – 
Na roça é diferente.” 
 
https://youtu.be/X588TuX
1Wv0 
 
 

 
Linguagem  
 
- “História Molhada” – 
Ficha 19.  
 
Laboratório: Criação de 
personagem. 
 
 
 

 
Religião  
 
- “Dia das Mães” - 
Página 44. 
 
 

 
Arte  
 
- “Jeito de Viver no 
Campo” – Ficha 5. 
 
 
Laboratório: observação 
do movimento de plantas, 
árvores. 
 

 
Música 
 
- “Jeito de Viver no 
Campo” – Ficha 4. 
 
- Criação musical. 

 
Inglês 
 
- Ficha 7 – Desenhar uma 
casa diferente. 

 
Ensino Religioso 
 
- Duplicidade das 
espécies que compõem a 
Arca - Página 22. 
 
Laboratório: Jogo da 
memória. 

 
Jogo do Amor  
 
- Brincadeira surpresa 
entre mães e filhos, vovós 
e seus netos. 

https://youtu.be/X588TuX1Wv0
https://youtu.be/X588TuX1Wv0


 
 

 
Movimento 
 
- Bola ao cesto. 
 
Materiais: 1 sacola ou 
saco de lixo e 1 bolinha 
pequena. 
 
 

 
Movimento 
 
- Bola ao cesto. 
 
Materiais: 1 bola grande 
ou média e 1 balde ou 
bacia. 
 
 

 
Movimento 
 
- Simon disse. 
  
 
 

 
Movimento 
 
- Ziguezague com 
carrinho. 
 
Materiais: 1 carrinho 
(pode ser de menino ou 
de boneca) amarrado com 
um barbante ou linha e 5 
objetos que sirvam como 
obstáculos.  
 
 

 
Movimento 
 
- Ziguezague com bola. 
 
Materiais: 1 cabo de 
vassoura, 1 bolinha 
pequena e 5 objetos que 
sirvam como obstáculos.  
 
 

 


