
PLANO DE ESTUDOS 

 

TURMA: 1º PERÍODO PROFESSORA: ALESSANDRA ROMANELLI DE TARSO 

 
FAMÍLIA:  FAROL DE ESPERANÇA NO NOVO MUNDO. 

 

DIA DA SEMANA                                                        PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 

 
RITMO COM SACOLINHA PLÁSTICA – MARIA FUMAÇA, ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

 
 
 

SEGUNDA-FEIRA 
10/08 

ENCONTRO ON-
LINE 

 

 
MÚSICA 

 

 
LINGUAGEM 

 

 
MOVIMENTO 

 
 

 

Jeito de viver na cidade. 

 

Material: apostila, ficha 8. 

 

 

“Adivinhe quem sou?” - 

Personagens folclóricos. 

 

Laboratório: jogo de 

adivinha dos personagens 

folclóricos. 

 

Material: imagens das 

personagens recebidas no  

Drive Thru. 

 

 

Sem as mãos – 

trabalhando a respiração. 

 

Materiais: 1 copo plástico ou 

descartável e 1 bexiga.   

 



TERÇA-FEIRA 
11/08 

LINGUAGEM MATEMÁTICA 
 

RELIGIÃO 
 

MOVIMENTO 

 
“Ciranda desafinada”. 
 
Laboratório: Reproduzir 
ações de animais através 
do jogo “Mexa-se” e 
realizar o desafio inicial 
através de registro. 
 
Material: ficha 1. 

 
“Os ursos”. 

 

Laboratório: contagem 

através das unidades de 

medidas (grande e 

pequeno). 

 

Material: ficha 30. 

 

 

 

“Minha família é assim”. 

 

Laboratório: contação de 

história. 

 

 

 
Alfabeto corporal – 
representação das letras 
através do corpo. 

QUARTA-FEIRA 
12/08 

ENCONTRO ON-
LINE 

 

 
INGLÊS 

 
LINGUAGEM 

 
MOVIMENTO 

 
 
 

 
Sheet 13 - Quadro 1. 
 
Laboratório: Desenhar o 
que faz a criança feliz. 
 
Material: ficha 13. 
 

 
“Trabalhando com 
Parlenda”. 
 
Laboratório: leitura da 
parlenda “Cadê o toucinho 
que estava aqui?” e 
colagem de imagens. 
 
Materiais: livrinho e 
imagens da parlenda que 
foram entregues no Drive 
Thru. 
 
 
 
 
 
 

 

“Bola para o alto” – foco 

no olhar. 
 

Materiais: 1 bexiga, 5 

rolinhos de papel, bolinhas 

plásticas ou copos 

descartáveis e um balde. 

 



QUINTA-FEIRA 
13/08 

 
LINGUAGEM   

 
NATUREZA E CULTURA  ARTE MOVIMENTO 

 
“Ciranda desafinada”. 
 
 
Laboratório: leitura e 
interpretação de poema e 
registro. 
 
Material: ficha 2. 

 
“Jeito de viver na cidade”. 
 
Laboratório: observação 
de imagem, interpretação e 
registro. 
 
Material: ficha 12. 

 

 

“Jeito de Viver na Cidade”. 

 

 Laboratório – observação, 

interpretação de imagem e 

desenho. 

Material: ficha 9. 

 

 
“Boliche de sopro”. 
 
 
Materiais: 6 ou mais 
prendedores de roupas ou 
pecinhas de Lego e 1 
bolinha de pingue-pongue 
ou de desodorante roll-on. 

 
SEXTA-FEIRA 

14/08 
 

ENCONTRO ON-
LINE 

 
 
 

MÚSICA 
 

MATEMÁTICA 
 

MOVIMENTO  

 
“Ritmo – Maria fumaça” 
 
Material: 1 sacolinha 
plástica. 

 
“Pequenos arqueólogos 
dos números”. 
  
Laboratório: descoberta 
dos números através de 
escavação. 
 
Materiais: um refratário 
com farinha ou arroz, 1 
folha sulfite com a escrita 
dos numerais de 0 a 9, lápis 
de cor, uma colher e os 
numerais que estão no 
saquinho amarelo. 
 

 

“Tampinha no alvo”. 

 

Materiais: 1 rolinho de papel 

ou outro objeto (copinho, 

bolinha, pote plástico) e 5 

tampinhas de garrafa. 

 

 

 


