PLANO DE ESTUDOS
TURMA: 1º PERÍODO

PROFESSORA: ALESSANDRA ROMANELLI DE TARSO

“SE AMARMOS, DESCOBRIREMOS A BONDADE DE CADA PESSOA E A
IMAGEM DE DEUS NELA.” Santa Carmen Sallés
DIA DA SEMANA

PROPOSTAS

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

ACOLHIDA E ORAÇÃO.

SEGUNDA-FEIRA
02/11

FERIADO – DIA DE FINADOS

ARTE

TERÇA-FEIRA
03/11

“Jeito de viver na cidade”.

RELIGIÃO

“Tomada de decisão – o
que é melhor para mim e
Laboratório: observação de para o mundo”.
obra de arte, levantamento
de hipóteses e desenho.
Laboratório: contação de
história e tomada de decisão.
Materiais: fichas 16 e 17.
Material: verso de qualquer
folha da apostila.

MÚSICA
“Jeito de viver na cidade”.
Laboratório: representar
ritmos do samba através de
desenho ou colagem.
Material: ficha 12.

MOVIMENTO
Ensaio Projeto
Excelência – dança.

INGLÊS
“Ditado com massinha”.

QUARTA-FEIRA
04/11
ENCONTRO
ON-LINE

Laboratório: moldar frutas
conforme as orientações
dadas pela professora.
Material: massinha de
modelar.

MATEMÁTICA
“A coleção”.

QUINTA-FEIRA
05/11

MATEMÁTICA

MOVIMENTO

“Brincando com números”.

Ensaio Projeto Excelência
– dança.

Laboratório: trabalhar as
quantidades através de jogo.
Materiais: jogo de tabuleiro
das quantidades, grãos de
feijão e tampinhas ou
cartinhas enumeradas.

LINGUAGEM
“Os três aventureiros”.

Laboratório: observação de Laboratório: tipos de
imagem e contagem de
práticas de esportes na água,
formas geométricas.
na terra e no ar.

Material: ficha 11.

ARTE

MOVIMENTO

“Jeito de viver na cidade – Ensaio Projeto
Estação de artes”.
Excelência – dança.

Laboratório: movimentos,
traçados fortes, fracos,
claros e escuros.

Material: ficha 24.
Materiais: 3 folhas sulfites,
giz de cera, lápis de cor e
ficha 19.

NATUREZA E CULTURA

SEXTA-FEIRA
06/11
ENCONTRO
ON-LINE

ARTE

“Jeito de viver na cidade Animais de estimação”.

“Molde de animais com as
mãos”.

Laboratório: Palestra com
o veterinário Raphael
Correia Iannuzzi sobre os
cuidados essenciais aos
animais de estimação e
abandono.

Laboratório: usar as mãos
para moldar bichinhos.

Material: ficha 18.

Material: verso de qualquer
folha da apostila de Arte.

MOVIMENTO
Ensaio Projeto Excelência
– dança.

