
              PLANO DE ESTUDOS 

  TURMA: 1º PERÍODO  PROFESSORA: ALESSANDRA ROMANELLI DE TARSO     

  

OUTUBRO: O MÊS DAS MISSÕES 
E DISSE-LHES: "VÃO PELO MUNDO TODO E PREGUEM O EVANGELHO A TODAS AS PESSOAS”. MARCOS 16,15 

                                                                                                                                                   
 

 
                                                              

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

ARTE MATEMÁTICA 
 

MOVIMENTO 
 

 

 
“Vamos brincar de 
mágica?” 
“Copo mágico” 
 
Laboratório: brincar de 
mágica, atenção e 
concentração. 
 
Materiais: 2 copos iguais, 
sulfite, folha de revista, 
tesoura e 1 lenço. 

 

“A coleção”. 

 

Laboratório: formas 

geométricas que rolam e que 

não rolam. 

 

Materiais: ficha 9 e material 

acartonado das figuras 

geométricas (recortar), ao 

final da apostila. 

 
“Desafio da imitação”. 
 
 
Laboratório: elaborar um 
movimento ou som e todos 
imitam. 
 
 

 

 

 

https://www.bibliaon.com/versiculo/marcos_16_15/


MATEMÁTICA 
 

RELIGIÃO 
 

LINGUAGEM MOVIMENTO 

 
“Rimar e contar é só 
começar”. 
 
Laboratório: sequência 
numérica.   
 
Materiais: ficha 5 e cartão 
com numerais. 

 
“A história do nascimento 
de Jesus”. 
 
Laboratório: contação de 
história, recorte e colagem.  
    
Materiais: página 26 e 
material de recorte da página 
27. 

 
“Os três aventureiros”. 
 
Laboratório: história em 
quadrinhos e interpretação. 
 
Materiais: fichas 19, 20 e 
21. 

 

“Treinando saltos”. 
 
Laboratório: pular de 
costas, de frente, de 
lado e com distâncias 
maiores. 
 
Material:1 par de 
sapatos ou dois rolinhos 
de papel. 
 

 
INGLÊS 

 
ARTE 

 
MOVIMENTO 

 
 
 

 
“Sheet 22 - Comendo bem: 
frutas”. 
 
Laboratório: desenhar fruta 
conforme as orientações da 
professora. 
 
Material –apostila, ficha 22. 

 
“Vamos brincar de 
mágica?” 
 
“Levitar um copo” 
 
 
Laboratório: aprender a 
fazer mágica para apresentar 
aos outros, concentração e 
observação. 
 
 
Materiais: 1 copo 
descartável e 1 tesoura.  
 
 
 

 
“Equilibrar objetos no 
peito dos pés”.  
 
 
Laboratório: caminhar pelo 
espaço com objetos no 
peito do pé sem que os 
mesmos caiam. 
 
 
Materiais: bastão, 
almofadinha, potinho 
plástico. 
 
 
 

 



 
NATUREZA E CULTURA 

 

 
LINGUAGEM 

 

 
MATEMÁTICA 

 

 
MOVIMENTO 

 
 
“Jeito de viver na cidade”. 
 
“Vamos brincar de 
mágica?”  
 
“Mágica do copo que 
desaparece”. 
 
Laboratório: trabalhar a 
concentração, a agilidade e 
a atenção através do 
recurso da mágica. 
 
Materiais: 1 copo plástico, 1 
folha sulfite e 1 moeda ou 
pecinha pequena de lego. 
 

 
“Os três aventureiros”. 
 
Laboratório: história em 
quadrinhos e interpretação.  
 
Materiais: fichas 22 e 23. 
 

 
“A coleção”. 
 
Laboratório: trabalhando 
as formas geométricas – 
superfícies planas, 
arredondadas ou mistas. 
 
Materiais: fichas 10 e 11, 
embalagens de produtos, 
lápis de cor ou giz de cera. 

 
“Usando os pés”. 
 
Laboratório: catar e 
carregar objetos usando 
os pés. 
 
Materiais: bolinhas, 
almofada, rolinhos de 
papel, bichinhos de 
pelúcia.  

MÚSICA ARTE 
 

MOVIMENTO 
 

 
 

 
“Atividade de 
coordenação motora – 
sonoridades”. 
 
Laboratório: atividade de 
movimento. 

 
“Vamos brincar de 
mágica?” 
 
“A multiplicação das 
moedas”. 
 
Laboratório: trabalhar a 
concentração através do 
recurso da mágica. 
 
 

 
“Catadores de papel”. 

 

Laboratório: Aspirar 
pequenos pedaços de papel 
com um canudo e levar para 
outro extremo. 
 
Materiais: 1 canudo e 
pequenos pedaços de papel 
(folha de revista). 
 

  
 



 
Materiais: 7 moedas, folha 
sulfite, durex, duas tampas 
de papelão ou bandejas de 
isopor.  
 

 

 


