
PLANO DE ESTUDOS 

TURMA: 1º PERÍODO  PROFESSORA: ALESSANDRA ROMANELLI 

BUSCAI TEMPO PARA A ORAÇÃO E DEDICAI-VOS HABITUALMENTE A ELA. 

O ENCONTRO COM DEUS É NECESSÁRIO. (Santa Carmen Sallés) 

 
SEGUNDA-FEIRA 

18/05 
TERÇA-FEIRA 

19/05 
QUARTA-FEIRA 

20/05 
QUINTA-FEIRA 

21/05 
SEXTA-FEIRA 

22/05 
 
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 (2 
colheres) 
- Oração 
 

 
- Boas-vindas 
- Ritmo musical (2 
colheres) 
- Oração 
 

 
Momento “Em Sintonia”  

 
- Boas-vindas 
- Ritmo musical (2 
colheres) 
- Oração 
 

 
- Boas-vindas 
- Ritmo musical (2 
colheres) 
- Oração 
 

 
Linguagem 
 
“Pega Vogal”.s 
 
Laboratório: Escrita das 
vogais e jogo. 
 
Materiais: 5 quadrados 
de folha sulfite ou de 
caderno de mais ou 
  

 
Matemática 
 
“Trabalhando com 
numerais”. 
 
Laboratório: Escrita de 
numerais e perfuração. 
 
Materiais: 2 bandejas de 
isopor e um lápis bem  
 

 
Matemática 
 
 “Trabalhando com 
numerias”. 
 
Laboratório: Música e 
escrita de numerais. 
 
Material: Caixa da escrita 
(farinha). 
 

 
Matemática  
 
“Formas geométricas – 
Que formas tem?”. 
 
Laboratório: Jogo 
 
Material: Jogo das 
formas geométricas do 
material acartonado. 
 

 
Linguagem 
 
“Trabalhando com letras”. 
 
Laboratório: Bingo 
 
Material: Jogo dos 
animais da Arca de Noé 
do material de Ensino 
Religioso.  
  



 
menos 8 cm por 8cm.  

 
apontado ou caneta 
esferográfica. 
 

 

 
Arte 
 
“Jeito de Viver no 
Campo”. 
 
Laboratório: Construção 
do “Jogo do labirinto”. 
 
Materiais: 7 rolos de 
papel higiênico ou de 
papel toalha, 1 bolinha de 
ping pong, de gude ou de 
roll-on, giz de cera ou 
lápis de cor. 
 

 
Linguagem  
 
“Trabalhando com Letras” 
 
Laboratório: Observando 
rótulos e embalagens.  
 
Material: Caixa da escrita 
(farinha) 
 
 

 
Linguagem  
 
“Trabalhando com letras”. 
 
Laboratório: Construção 
das letras. 
 
Material: Mais ou menos 
uns 10 prendedores de 
roupas.  
 
 

 
Natureza e Cultura  
 
“A beleza da Natureza” – 
verso da ficha 1. 
 
Laboratório: Imagem e 
Ação - Som dos animais e 
desenho. 
 
 

 
Ensino Religioso 
 
“Curiosidade animal”. 
 
Laboratório: 
Pesquisando e 
aprendendo. 
 
Material: Jogo dos 
animais da Arca de Noé.  

 
Matemática  
 
“Formas geométricas e 
numerais”.  
 
Laboratório: Jogo do 
labirinto. 
 
 

 
Música 
 
Conteúdo: Marcando o 
ritmo - atividade prática. 
 
Materiais: 2 colheres e 2 
copos plásticos. 

 
Inglês 
 
“Ditado com os numerais”. 
 
Em uma folha sulfite, 
registrar os numerais 
sorteados. 
 
Materiais: 1 folha sulfite e 
giz de cera. 

 
Ensino Religioso  
 
“A família – Meu primeiro 
grupo de vida” - Página 
12. 
 
Laboratório: História. 
 

 
Arte 
 
“Construindo, criando e 
recriando” – A toca. 
 
Laboratório: confecção 
de jogo. 
 
Materiais: 5 rolos de 
papel higiênico, um vidro 
de xampu, detergente ou 
material de limpeza e 5 
bolinhas de papel ou 5 
tampinhas de garrafa.  
 

     



 
Movimento  
 
Pula Saco 
 
Materiais: Sacolinhas 
plásticas ou saco de lixo, 
5 objetos que sirvam de 
obstáculos e uma fruta do 
gosto da criança.  
 

 
Movimento  
 
A ponte 
 
Material: 2 tapetes 
pequenos ou duas folhas 
de jornal ou revista e uma 
fruta. 
 

 
Movimento 
 
A Ventania 
 
Materiais: 1 bandeja de 
isopor ou caixa de ovo e 1 
rolo de papel higiênico. 
 
 

 
Movimento 
 
Observação e mímica 
corporal. 
 
 
 

 
Movimento 
 
A toca 
 
Materiais: os 
confeccionados na aula 
de Arte. 

 
 

 

 

 

 


