
PLANO DE ESTUDOS 

                     TURMA: 1º PERÍODO PROFESSORA: ALESSANDRA ROMANELLI DE TARSO 

NADA NA TERRA É MAIS FORMOSO DO QUE CONHECER E CUMPRIR, CUSTE O 
QUE CUSTAR, A VONTADE DE DEUS. (Santa Carmen Sallés) 

 

 

DIA DA SEMANA 

 

PROPOSTAS 

 

ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 

RITMO AFRICANO (UM BALDINHO OU RECIPIENTE PLÁSTICO), ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

SEGUNDA-FEIRA 

29/06 

ENCONTRO ON-
LINE 

 

MÚSICA 

 

ARTE / NATUREZA E 
CULTURA 

MOVIMENTO  

 

Atividade prática – música 

“Sopa” (Palavra Cantada). 

Materiais: 2 colheres. 

 

 

Criando com papel 

retorcido.  

Materiais: folha sulfite, 

folhas de revista, lápis de 

cor e cola. 

 

Elefante voa? 

Passarinho voa? 

 

 



TERÇA-FEIRA 

30/06 

 

LINGUAGEM 

 

MATEMÁTICA  

 

ARTE  

 

MOVIMENTO 

 
“O carro de corrida e o 
calhambeque” – ficha 24. 
 
Laboratório: leitura de texto, 
levantamento de hipóteses e 
cineminha. 
 
Acessar: “O Piloto Petisco” – 
temp. 1 – ep. 2 (11 minutos)  
https://youtu.be/NE3Kj82JhSY 
 
 

 
“Lá em casa” - Jogo 
Pacman. 
 
Laboratório: criação do 
tabuleiro do jogo, 
contagem e 
reconhecimento de 
números através de jogo 
de tabuleiro. 
 
Materiais: duas folhas 
sulfite emendadas na 
horizontal ou 1 folha A3 
(pode ser o verso do jogo 
“Passeio de Carro”) e 1 
tampinha de garrafa. 
 

 
“Jeito de viver no 
campo” - ficha 8. 
 
Laboratório: 
brincadeiras no campo e 
levantamento de 
hipóteses. 
 

 
“Rola a lata”. 
 
Materiais: 1 lata, 1 cabo 
de vassoura e 5 objetos 
que sirvam de obstáculo.  

QUARTA-FEIRA 

01/07 

ENCONTRO ON-
LINE 

 

LINGUAGEM MATEMÁTICA INGLÊS 
 

 

 
“Jogo Junino”. 
 
Laboratório: trabalhando 
letras iniciais e rimas.  
 
Materiais: imagens e letras 
do jogo junino do pacote de 
pipoca. 
 
 
 

 
“Binguinho”. 
 
Laboratório: trabalhando 
com números através de 
jogo. 
 
Material: binguinho da 
cartela menor. 

 
Atividade 1 – desenhar 
as partes do corpo 
mencionadas. 
 
Atividade 2 – desenhar 
diferentes tipos de face. 
 
Material: apostila, sheet 
(ficha) 12.  
  

https://youtu.be/NE3Kj82JhSY


QUINTA-FEIRA 

02/07 

 

 

LINGUAGEM 

 

MATEMÁTICA 

 

RELIGIÃO 

 

MOVIMENTO 

 
“O Carro de corrida e o 
calhambeque” - ficha 25. 
 
Laboratório: criação de 
história através de desenho. 
 
Material: ficha da Lição de 
Casa 2 – encarte ao final da 
apostila. 
 

 
“Lá em casa” - ficha 23. 
 
Laboratório: contagem 
com material concreto e 
registro de números. 
 
Material: tampinha de 
garrafa. 

 
“Escola: lugar onde 
aprendo muitas coisas” 
– página 13. 
 
Laboratório: música “A 
Escola de Jesus”, 
levantamento de ideias, 
compromissos e registro. 

 
“Sinuquinha”. 
 
Materiais: jogo de 
Matemática “A Toca” 
(rolinhos de papel 
higiênico enumerados), 
as tampinhas e 1 colher 
de pau ou lápis de cor. 

SEXTA-FEIRA 

03/07 

ENCONTRO ON-
LINE 

 

 

LINGUAGEM 

 

MATEMÁTICA MOVIMENTO  

 

“O carro de corrida e o 

calhambeque” – ficha 26. 

Laboratório: dobradura de 

um carro e desenho de 

cenário. 

Materiais: apostila - ficha 26, 

folha sulfite ou de revista e 

lápis de cor ou giz de cera. 

 

“Pacman” 

Laboratório: contagem e 

reconhecimento de 

números através de jogo. 

Material: tabuleiro do 

jogo confeccionado pelas 

crianças. 

 

Musical - Ip Op. 

 

 

 

 


