
                 PLANO DE ESTUDOS  

TURMA: 1º PERÍODO   PROFESSORA: ALESSANDRA ROMANELLI 

                        A GRATIDÃO TUDO EMBELEZA. SEJAMOS AGRADECIDOS ATÉ  
NOS MÍNIMOS DETALHES.  (SANTA CARMEN SALLÉS ) 

 

DIA DA SEMANA PROPOSTAS 

ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 
ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

ACOLHIDA E ORAÇÃO 

SEGUNDA-FEIRA 
15/06 

 
 

ENCONTRO ON-LINE 

 

Materiais: 1º momento: 4 potinhos plásticos ou 4 latinhas, 2 objetos que sirvam de baqueta (colher, lápis de cor)  

2º momento: giz de cera ou lápis de cor nas cores: azul,vermelho, amarelo, verde, laranja, marrom, rosa e 
branco. 
3º momento: folha sulfite, jornal ou revista e tesoura. 
4º momento: três almofadas. 

 

TERÇA-FEIRA 
16/06 

 
LINGUAGEM 

 
MATEMÁTICA INGLÊS 

 
MOVIMENTO 

 

 

“O carro de corrida e o 

calhambeque” – ficha 20. 

 

 

 

 

“Lá em casa” – Adição – 

ficha 20. 

 

 

 

 

Ficha 11 – Quadro 1 - O 

que aconteceu com o 

macaquinho?  

 

 

 

“Derruba latas!” 

 

 

 

 



 

Laboratório: jogo e 

registro. 

 

Material: jogo “Passeio 

de Carro" de Matemática. 

 

 

Laboratório: contagem 

com material concreto. 

 

Materiais: lápis de cor, 

tampinha ou bolinha de 

papel.  

 

 

Quadro 2 - Quem ligou 

para o médico? 

 

 

Materiais: 5 latas ou 

copos descartáveis ou 

rolinhos de papel ou 

outro material e 1 bolinha 

de papel feita com folhas 

de jornal, de meia ou 

uma bolinha plástica 

pequena.  

 

QUARTA-FEIRA 
17/06 

 

ENCONTRO JUNINO ON-LINE   

 

Sugestão: TODAS AS CRIANÇAS COM TRAJES JUNINOS. 

 

Materiais: 1º momento: cartelas com as figuras juninas. Favor colorir e recortar essas figuras. 

2º momento: folha sulfite, folha de revista/jornal, cola e lápis de cor. 

QUINTA-FEIRA 
18/06 

 
ARTE 

 
MATEMÁTICA 

 
LINGUAGEM 

 
MOVIMENTO 

 

 

“Jeito de viver no campo” 

– ficha 6. 

 

Laboratório: dança e 

registro de movimento. 

 

 

 

“Lá em casa” – BINGO! 

 

Laboratório: jogo de 

bingo dos numerais. 

 

Materiais: cartela do bingo 

enviada para casa e 

tampinhas de garrafa ou 

feijões. 

 

 

“Vamos rimar”? 

 

Laboratório: jogo junino 

com rimas. 

 

Materiais: cartelas do jogo 

junino. 

 

Quem vai comer a maçã? 

 

Material: 1 maçã 

amarrada em um 

barbante. 



SEXTA-FEIRA 
19/06 

NATUREZA E CULTURA 
 

LINGUAGEM 
 

RELIGIÃO E ARTE 
 

MOVIMENTO 
 

 

“Vamos brincar de faz 

de conta”? 

 

Laboratório: história e 

música.  

 

 

“O carro de corrida e o 

calhambeque” – ficha 21. 

 

Laboratório: história, 

levantamento de 

hipóteses e registro. 

 

 

“O milagre de Jesus” – 

Que lição posso tirar? 

 

Laboratório: contação 

de história “Pães e 

Peixes”, música, desenho 

e colagem.  

 

Materiais: folha sulfite, 

9 tampinhas de garrafa 

ou bolinhas de papel e 

folhas de revista para 

decoração. 

 

 

“Vamos dançar”?  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


