PLANO DE ESTUDOS
TURMA: 1º PERÍODO

PROFESSORA: ALESSANDRA ROMANELLI DE TARSO

A VOCAÇÃO É UM CHAMADO DE DEUS.

DIA DA SEMANA

PROPOSTAS

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

RITMO MUSICAL – O RELÓGIO DA VOVÓ (duas colheres), ACOLHIDA E ORAÇÃO

MÚSICA
“Ritmo musical –
percussão”.

SEGUNDA-FEIRA
24/08
Materiais: duas colheres.
ENCONTRO ONLINE

ARTE
“Jeito de viver na cidade”.
Laboratório: observação
de imagem e representação
do movimento das cidades
através de desenho.
Material: ficha 11.

MOVIMENTO
Musical – batalha do
movimento.

MATEMÁTICA

TERÇA-FEIRA
25/08

LINGUAGEM

“Os ursos”.

“Ciranda desafinada”.

Laboratório: sequência
numérica.

“O que é? O que é?”

Material: ficha 33.

MÚSICA

“Jeito de viver no campo”. “Troca de lugar com
vento”.
Material: apostila – ficha 9.

Laboratório: jogo de
adivinha para trabalhar rima
e registro através de
desenho.
Material: verso da ficha da
Lição de casa 1.

INGLÊS

QUARTA-FEIRA
26/08
ENCONTRO ONLINE

LINGUAGEM

MOVIMENTO

“Emoticon cards”.

“Ciranda desafinada”.

Acerte a bolinha.

Laboratório: A
professora mostra uma
imagem e os alunos
devem falar, em inglês,
qual o sentimento que ela
representa.

Laboratório: criação de
personagem e
representação através de
desenho.

Materiais: 1 balde e uma
bolinha de meia ou de
papel.

Material: ficha 7.

MOVIMENTO

Materiais: 5 rolinhos de
papel higiênico ou 5 copos
descartáveis e 1 bandeja
de isopor ou tampa de
caixa de papelão que sirva
de leque.

LINGUAGEM

QUINTA-FEIRA
27/08

MATEMÁTICA

“Ciranda desafinada”.

“Jeito de viver na cidade”.

“Os ursos”.

Laboratório:
interpretação e criação de
texto através de
desenhos.

Laboratório: representar o
jeito de viver na cidade
através de colagem e
perfuração.

Laboratório: grandezas e
medidas, utilizando material
concreto.

Materiais: fichas 5 e 6.

ENSINO RELIGIOSO
“O que é o amor?”.

SEXTA-FEIRA
28/08

NATUREZA E CULTURA

Laboratório: contação de
história e representação
do amor através de
desenho ou colagem.
Material: folha sulfite com
o título: O amor para
mim é... que será colada
na apostila de Religião.

Materiais: 1 figura que
represente a vida na cidade,
lápis ou caneta para
perfuração e bandeja de
isopor.

MATEMÁTICA
“Os ursos” - “Mãos à
dobra”.
Laboratório: construir
personagem através de
dobradura livre.
Materiais: ficha 35, folhas
sulfites ou de revista, cola e
tesoura.

Materiais: ficha 34, 4 copos
e 4 colheres de sopa.

MOVIMENTO
“Raquete com balões”.
Materiais: 1 bandeja de
isopor, caixa de ovo ou
tampa de caixa de papelão
(raquete) e duas bexigas.

MOVIMENTO
Musical - Movimento
corporal.

