
 

  

PLANO DE ESTUDOS 

TURMA:1º Período PROFESSORA: Alessandra Romanelli de Tarso             

AVE MARIA PURÍSSIMA! SEM PECADO CONCEBIDA! 

COM MARIA EM DEUS EXULTEMOS! 

SEGUNDA-FEIRA 
11/05 

TERÇA-FEIRA 
12/05 

QUARTA-FEIRA 
13/05 

QUINTA-FEIRA 
14/05 

SEXTA-FEIRA 
15/05 

 
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 (bexiga) 
- Oração 
 

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

 
Momento “Em Sintonia”  

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

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

 
Matemática  
 
“Era uma vez” – Ficha – 
15. 
 
Laboratório: Contagem 
com material concreto – 
embalagens. 
 
 

 
Matemática 
 
“Era uma vez” Ficha – 17 
– Desafio. 
 
Laboratório: Contação 
de história. 
 
Lição de Casa 2. 

 
Matemática 
 
 “Era uma vez” - Verso da 
ficha 15. 
 
Laboratório: Esconde-
esconde das formas 
geométricas. 
 
 

 
Matemática  
 
“Trabalhando com 
números”. 
 
Laboratório: Construção 
de números. 
 
 
 

 
Ensino Religioso 
 
“Maria, Mãe de Jesus e 
nossa mãe” – Página 36. 
 
Laboratório: Contação 
de história. 
  



 
Materiais: As 
embalagens utilizadas na 
construção do castelo da 
ficha 14. 
 

 
Material: Recipiente com 
farinha de trigo, maisena 
ou areia. 
 

 
Material: Prendedor de 
roupa. 
 

 
Linguagem  
 
“Trabalhando com letras”. 
 
Laboratório: Esconde-
esconde de letras. 
 
Material: Recipiente com 
farinha de trigo, maisena 
ou areia. 

 
Arte  
 
“Jeito de Viver no Campo” 
 
Laboratório: Confecção 
de um estilingue reciclável  
 
Materiais: Rolo de papel 
higiênico ou papel toalha, 
copo descartável ou pet 
pequena, bexiga e 1 
bolinha de papel. 
 
 

 
Linguagem  
 
“Trabalhando com letras”. 
 
Laboratório: Detetives 
das letras. 
 
Materiais: Rótulos e 
embalagens, revistas, 
livros e folha sulfite.  
 
 

 
Natureza e Cultura  
 
“Jeito de viver no campo” 
– verso da ficha 9. 
 
Laboratório: O vai-e-vem 
dos meios de transporte. 
 
Materiais: 6 tampinhas 
de garrafa ou 6 pecinhas 
Lego. 
 
 

 
Ensino Religioso 
 
“De dobra em dobra”. 
 
 
Laboratório: Dobradura 
de uma flor. 
 
Material: uma folha sulfite 
ou de revista. 

 
Arte  
 
“Jeito de Viver no 
Campo”. 
 
Laboratório: Teatro 
mudo. 
 
 
 

 
Música 
 
Conteúdo: Lento e 
rápido, grave e agudo. 

 
Inglês 
 
Sheet 8 – Desenhar o 
quarto. 

 
Linguagem  
 
“História molhada” - Ficha 
18. 
 
Laboratório: Construindo 
sentimentos. 
 
Materiais: Folha sulfite e 
um recipiente plástico 
redondo. 
 

 
Linguagem 
 
“Desenho de história” – o 
que mais gostei e o que 
menos gostei.  
 
Laboratório: Contação 
de história. 
 
 

Movimento  
 
Amarelinha 

Movimento  
 
Estilingue reciclável 

Movimento 
Equilíbrio, atenção, 
concentração 

Movimento 
 
Brincadeiras Musicais 

Movimento 
 
Dança das bexigas 



 
Materiais: Pezinhos já 
confeccionados.  
 

 
Material: 1 balde ou bacia 
 

 
Materiais: 3 bolas 
pequenas e 1 pente de 
ovo. 
 
 

 
Material:1 fronha ou um 
lenço ou outro pedaço de 
tecido disponível. 
  
 
 

 
Materiais: bexiga, 
bandeja de isopor, pente 
de ovo ou caixa de pizza. 

 

 


