
PLANO DE ESTUDOS 

                           

TURMA: 1º PERÍODO PROFESSORA: ALESSANDRA ROMANELLI DE TARSO 

                     SEM A GRAÇA DE DEUS NADA CONSEGUIMOS. (Santa Carmen Sallés) 
 

 

DIA DA SEMANA 

 

PROPOSTAS 

 

ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 

RITMO AFRICANO, ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

SEGUNDA-FEIRA 

6/07 

ENCONTRO ON-
LINE 

 

 

MÚSICA 

 

ARTE 

 

MOVIMENTO 
 

 

Direção do som. 

Material: uma seta de 

30cm confeccionada para 

a aula on-line. 

 

 

Criando com recorte de 

papel. 

Laboratório: montar um 

robô usando recortes de 

revista (1 círculo, 2 

quadrados grandes e 8 

menores). 

 

Bexigas ao alto com 

obstáculos. 

Material: 1 bexiga, 5 

bolinhas ou rolinhos de 

papel e 1 balde. 

 

 



 

Materiais: folha sulfite, 

folhas de revista, lápis de 

cor e cola. 

TERÇA-FEIRA 

07/07 

 

LINGUAGEM 

 

MATEMÁTICA  

 

ARTE  

 

MOVIMENTO 

 
“Trabalhando com letras 
e rótulos”. 
 
 
Laboratório: rótulos e 
embalagens. 
 
Material: letrinhas que 
estão no saquinho 
amarelo. 
 

 
“Lá em casa” – ficha 24.  
 
  
Laboratório: contagem e 
desenho das mãos. 
 
 
 
 

 
“Criando paisagem com 
massinha” 
 
Laboratório: criação de 
paisagem através de 
imagem. 
 
Material: massinha caseira 
ou industrializada.  

 
“Meus pés”. 
 
Materiais: bolinha, caixa 
do labirinto das formas 
geométricas e números 
criados para a aula de 
Matemática.  

QUARTA-FEIRA 

08/07 

ENCONTRO ON-
LINE 

 

INGLÊS LINGUAGEM MOVIMENTO 
 

 

 
Música – Partes do 
corpo. 

 
“Letras mágicas”. 
 
Laboratório: trabalhando 
com letras. 
 
Materiais: letras (A, B, C, 
D, E, F, G, H) do saquinho 
amarelo, 1 folha sulfite com 
a escrita dessas letras, um 
refratário transparente com 
farinha de trigo, lápis de cor 
e de grafite. 

 
Vamos calçar a cadeira? 
 
Materiais: 1 cadeira e 2 
pares de sapatos. 

 



QUINTA-FEIRA 

09/07 

 

 

LINGUAGEM E 
MOVIMENTO 

 

MATEMÁTICA 

 

RELIGIÃO 

 

MOVIMENTO 

 
“Trabalhando com 
letras”. 
 
Laboratório: jogo 
“Tampinha no Alvo”. 
 
Materiais: letras do 
saquinho amarelo (de A 
até P) e 1 tampinha de 
garrafa. 
  

 
“Lá em casa” – Lição de 
casa 3. 
 
Laboratório: contagem com 
material concreto e registro. 
 
Material: tampinhas de 
garrafa. 

 
“O amor” - Por que 
devemos acreditar no 
amor? 
 
Laboratório: Cineminha em 
casa – Filme curtinho sobre 
o amor ao próximo – 1m28s 
  
https://www.youtube.com/w
atch?v=yYZOJ-Rn9hU 

VÍDEO: PORCO ESPINHO 
COM AUDIODESCRIÇÃO. 

 

 
“Pula saco com 
obstáculos”. 
 
Materiais: 1 sacola 
plástica, 5 obstáculos 
(bolinhas, rolinhos) e um 
balde. 

SEXTA-FEIRA 

10/07 

ENCONTRO ON-
LINE 

 

 

MATEMÁTICA 

 

NATUREZA E CULTURA MOVIMENTO  

 

“Lá em casa” – ficha 25. 

Laboratório: dobradura 

de uma casa. 

Materiais: ficha 25, folhas 

de revista ou jornal e lápis 

de cor. 

 

“Que som é esse”? 

 

Musical – Estátua. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yYZOJ-Rn9hU
https://www.youtube.com/watch?v=yYZOJ-Rn9hU

