
PLANO DE ESTUDOS 

    TURMA: 1º PERÍODO          PROFESSORA: ALESSANDRA ROMANELLI DE TARSO 

“FAMÍLIA É O LAÇO MAIS IMPORTANTE, QUE NOS DÁ A CERTEZA DE QUE 

NÃO ESTAMOS SOZINHOS”. 

 

DIA DA SEMANA 

 

PROPOSTAS 

 

ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 

RITMO COM FOLHA SULFITE – ORQUESTRA DE PAPEL, ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

TERÇA-FEIRA 

04/08 

 

LINGUAGEM 

 

MATEMÁTICA  

 

ARTE e NATUREZA E 
CULTURA  

 

MOVIMENTO 

 
“Trabalhando com 
letras”. 
 
Laboratório: Barquinho 
das vogais. 
 
Materiais: 5 tampinhas 
de garrafa com a escrita 
das vogais do lado de 
dentro da mesma, 1  

 
“Os ursos” – ficha 29. 
  
Laboratório: Relembrar a 
história e realizar a 
experiência pedida. 
 
Materiais: 2 copos 
descartáveis (um médio e  
um grande) e durex ou 
barbante. 

 
PESQUISA SOBRE O 
FOLCLORE PARA SEXTA-
FEIRA – AULA 
SÍNCRONA. 
 
 
“Pesquisando e 
aprendendo – 
Trabalhando a oralidade” 
 

 
“Equilíbrio com cabo de 
vassoura”. 
 
Material: 1 cabo de 
vassoura.  



 
canudo e 1 recipiente com 
água. 

  
Laboratório:  
1º) Pesquisar uma 
curiosidade sobre uma 
lenda e o personagem 
folclórico que mais gosta. 
2º) Realizar uma dobradura, 
um fantoche, uma colagem 
ou um desenho desse 
personagem. Capriche na 
produção da sua arte! 
 

QUARTA-FEIRA 

05/08 

ENCONTRO ON-
LINE 

 

 

INGLÊS 

 

LINGUAGEM 

 

MOVIMENTO  

 
Música: “Happy Fathers 
Day”. 
 
Laboratório: Cantar com 
a professora a música 
“Happy Fathers Day”. 
 
 
 

 
“Trabalhando com letras”. 
 
Laboratório: Esconde-
esconde das letras – qual 
letra está faltando? 
 
Material: caixa de farinha 
para registro. 
 

 

Musical - Ginástica dos 

animais. 

 

  

 

QUINTA-FEIRA 

06/08 

 

LINGUAGEM   

 

RELIGIÃO E ARTE 

 

ARTE 

 

MOVIMENTO 

 
“Trabalhando o nome”. 
 
Laboratório: jogo: 
“Mergulhe e encontre as 
letras do nome”. 
 
 
 

 
“Conhecendo Jesus” – 
página 35. 
 
Laboratório: contação de 
história sobre a vida de 
Jesus. 
 
 

 
“Colagem e perfuração”. 
 
Laboratório: recorte e 
colagem de gravura e 
perfuração. 
 
 
 

           
Dentro e fora 
 
Materiais: 3 tapetinhos e 
16 meias ou 16 tiras de 
papel. 



 
Materiais: 1 papel com a 
escrita do nome, lápis de 
cor, 1 refratário retangular 
ou quadrado com água e 
corante (na falta do 
corante, pode ser suco, 
gelatina ou tinta), 1 copo 
de vidro e as letras do 
alfabeto do saquinho 
amarelo.  
 

 
Materiais: imagem de 
Jesus, giz de cera, retalhos 
de papel para a moldura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiais: 1 bandeja de 
isopor, 1 figura recortada de 
revista do tamanho da 
bandeja e um lápis ou 
caneta para perfuração.  

 

 

SEXTA-FEIRA 

07/08 

ENCONTRO ON-
LINE 

 

MÚSICA NATUREZA E CULTURA  ARTE   

 

Ritmo “Orquestra de 

papel”. 

 

Apresentação das 

curiosidades sobre as 

lendas. 

 

Apresentação da arte do 

personagem folclórico 

que mais gosta. 

 

 

 

 

 

 

 


