PLANO DE ESTUDOS
TURMA: 1º PERÍODO

PROFESSORA: ALESSANDRA ROMANELLI DE TARSO

“ O VERDADEIRO AMOR A DEUS NOS LEVERÁ A AMAR AOS IRMÃOS
E NOS UNIRÁ A ELES.” Santa Carmen Sallés

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

ACOLHIDA E ORAÇÃO.

MATEMÁTICA
“A Coleção”.
Laboratório: trabalhar as
formas geométricas através
de história desenhada.

ARTE

MOVIMENTO

“Jeito de viver na cidade”.
Ensaio Projeto Excelência
– dança.
Laboratório: completar obra
de arte através de desenho.

Materiais: verso de
Materiais: ficha 18, lápis de
qualquer página da apostila cor ou giz de cera.
de Matemática e lápis de cor
ou giz de cera.

ARTE

RELIGIÃO

NATUREZA E CULTURA

“Colorindo dentro do
limite”.

“Por onde eu passar,
levarei bons sentimentos”.

Laboratório: construindo
imagens com palitos e
colorindo dentro do limite.

Laboratório: contação de
história e construção de um
barquinho dos sentimentos.

“Jeito de viver na cidade Criando com a família” –
atividade para ser
apresentada na sextafeira, na aula on-line.

Materiais: palitos de picolé.

Materiais: folha sulfite,
papéis coloridos, canetinha,
lápis de cor ou giz de cera.

Proposta: Conhecer a
música “Ora bolas” do grupo
Palavra Cantada, dançar e
criar versos que falem sobre
a vida na cidade, tendo
como inspiração essa
canção.
Material: ficha 20.

INGLÊS
“Sheet 23 – Frutas”.
Laboratório: desenhar
frutas que comemos com
casca no primeiro quadro e
as que comemos
descascadas no segundo.
Material: ficha 23.

MATEMÁTICA
“Construindo numerais
com palitos”.
Laboratório: construir
numerais com palitos de
picolé e contorná-los.
Materiais: palitos enviados
para casa.

MOVIMENTO
Ensaio Projeto Excelência
- dança

MOVIMENTO
Ensaio Projeto
Excelência – dança.

MATEMÁTICA
“A coleção”.

LINGUAGEM
“Os três aventureiros”.

Laboratório: trabalhando as Laboratório: desenho e
formas com palitos e
produção de texto.
desenho.
Materiais: fichas 25 e 26.
Materiais: palitos de picolé.

MÚSICA
“Atividade de percepção
musical”.
Laboratório: tapete do
movimento.
Materiais: quatro folhas
sulfites fixadas no chão,
pintadas ou coloridas nas
cores: azul, verde, amarelo
e vermelho (também podem
ser EVAs ou tapetes de
pano).

NATUREZA E CULTURA
“Jeito de viver na cidade”.
Apresentação da família e
das crianças dos versos
criados na ficha 20.

NATUREZA E CULTURA
“Jeito de viver na cidade”.
Laboratório: animais
abandonados e
levantamento de ideias.
Material: ficha 19.

MOVIMENTO
Ensaio Projeto Excelência
– dança.

MOVIMENTO
Ensaio Projeto
Excelência – dança.

