PLANO DE ESTUDOS
TURMA: MATERNAL 3

PROFESSORA: SIMONE S. S. CAPRONI

“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

LINGUAGEM
TERÇA-FEIRA
03/11
AULA ON-LINE

MATEMÁTICA

MOVIMENTO

Memorização de versos: "Os
peixinhos".

Contagem

Dança.

- A professora ensinará na aula.

- Contar até dez ao som da música:
"Dez sorvetes pra mim".

- Ensaio da música da
apresentação do “Projeto
Excelência”.

EDUCAÇÃO RELIGIOSA

Deus é muito bom!

QUARTA-FEIRA
04/11

- Usar um instrumento musical e
acompanhar o ritmo das músicas.
Pout-pourri (Eu louvarei, Jesus
Cristo está passando por aqui e
Deus é tão bom pra mim).

MÚSICA
Jeito de viver na floresta.

- Leitura de imagem e criação de
história com inclusão de sons.

MOVIMENTO
Dança.

- Ensaio da música da
apresentação do “Projeto
Excelência”.
.

Material: ficha 4.
Materiais: um instrumento
musical ou qualquer objeto que
emita som e acompanhe o ritmo
das músicas.

NATUREZA E CULTURA

QUINTA-FEIRA
05/11

ARTE

Jeito de viver no mar.

Confecção da aranha.

- Responda: "Como você acha que
as ondas se formam?".

- Colar as partes da aranha
enviada pela professora.

- Represente as suas ideias em
forma de desenho.

- Desenhar os olhos e a boca da
aranha e colá-la em um barbante de
50cm.

Materiais: ficha 20 e giz de cera.
- Enrolar e desenrolar o barbante

MOVIMENTO
Dança.

- Ensaio da música da
apresentação do “Projeto
Excelência”.

com a aranha, cantando a música
"A Dona Aranha".
Materiais: círculos pretos, cola,
canetinha, barbante (50 cm), fita
crepe ou durex, a aranha
confeccionada e um rolinho de
papel higiênico ou outro objeto
semelhante.

NATUREZA E CULTURA

SEXTA-FEIRA
06/11

LINGUAGEM E MOVIMENTO

EDUCAÇÃO RELIGIOSA

Jeito de viver no mar
(Animais marinhos: os corais).

Escrita do nome próprio e
coordenação motora.

Sempre sou feliz com Jesus no
coração.

- Algumas atitudes dos homens
colocam em risco a vida dos
corais. Responda através de
desenho: "Quais atitudes são
essas?"

- Escrever o nome próprio em
tamanho grande, recortar as letras e
depois colocar no varal usando os
prendedores.

- Cantar e dançar a música: "Por
dentro, fora, alto e baixo"
https://youtu.be/s3MvI9xvKRs
3Palavrinhas.

Materiais: apostila, ficha 21 e giz
de cera.

Materiais: prendedores de roupas,
barbante, tesoura, folha sulfite,
canetinha ou giz de cera.

