
PLANO  DE  ESTUDOS 

TURMA: 1º PERÍODO   PROFESSORA: ALESSANDRA ROMANELLI  

“Alegre-se o Senhor em suas obras!” Sl 103 

 
 

DIA DA SEMANA 
 

                                                        PROPOSTAS 
 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

 
 
 

SEGUNDA-FEIRA 
08/02 

 
ENCONTRO ON-

LINE 
 

IDENTIDADE MEU NOME 
 

MOVIMENTO 
 

 

 

Apresentação do livro de 

identidade “Sou assim”.  

 

Laboratório: interagir e 

conhecer a si e o outro. 

 

Material: livrinho 

confeccionado na aula do 

dia 4 de fevereiro. 

 

 

 
“Meu nome já sei 
escrever”. 
 
Laboratório: Escrita do 
nome, contagem de letras 
e colagem de foto. 
 
Materiais: 1 foto pequena 
que caiba num espaço de 
5X7 (pode ser 3x4), cola, 
lápis de grafite e Livro 
Módulo 1, atividade  
“Para começar...” 
 
 

 
Seu mestre mandou 
(Partes do corpo). 
 

 

 

 

 



TERÇA-FEIRA 
09/02 

 

 
EU SOU ASSIM 

 
BINGO COM AS MINHAS MÃOS MOVIMENTO 

 
“Identificando algumas 
partes do corpo”. 
 
Laboratório: reconhecer 
as partes do corpo através 
de música e colagem de 
imagens relacionadas. 
 
Materiais: material 
acartonado (página 113), 
cola, giz ou lápis de cor e 
Livro Módulo 1, atividade 
1. 
 

 
“Bingo das letras”. 
 
Laboratório: reconhecer 
letras através de jogo de 
bingo. 
 
Materiais: cartela de bingo 
e marcadores. 

 
“Moldando com as mãos”. 
 
Laboratório: desenhar 
animais, usando as mãos 
como molde.  
 
Materiais: folhas sulfites e 
lápis de cor ou giz de cera.  

 
“Movimento com corda”. 
 
Laboratório: pular, 
equilibrar, fazer zigue-
zague, ponte. 
 
Material: 1 corda ou tecido 
retorcido.  

QUARTA-FEIRA 
10/02 

ENCONTRO ON-
LINE 

 

 
INGLÊS 

 
MEUS AMIGOS MOVIMENTO  

 
 
“Sentimentos e 
sensações”. 
 
Laboratório: Atividade 
auditiva - Ouvir, repetir e 
apontar os sentimentos 
falados pela professora. 
 
 
Material: apostila, página 6 
 

 
 

“Meus amigos da 
escola!” 
 
 
Laboratório: desenho e  
contagem. 
 
 
Materiais: livro Módulo 1, 
atividades 2 e 3 e lápis de 
cor.   
 
 

 
Movimento musical “Eu 
danço, danço”. 

 



QUINTA-FEIRA 
11/02 

PREFERÊNCIAS 
CONTAÇÃO DE 

HISTÓRIA JÁ SEI ESCREVER  
 

MOVIMENTO 
 

 
“Mais uma semana já se 
foi”. 
 
Laboratório: fazer 
escolhas, saber opinar e 
demonstrar preferências. 
 
Materiais: quinta página do 
livro Módulo 1, atividade 4 
e giz de cera. 

 
“Diferenças entre as 
pessoas, o antes, o 
depois e o entre”. 
  
Laboratório: explorar 
localização e identificar 
elementos em uma 
sequência. 
 
Materiais: folha sulfite e 
giz de cera  

 
“Diferenças entre letras e 
números”. 
 
Laboratório: distinguir 
letras e números e registrar 
na farinha ou na areia. 
 
Material: providenciar um 
recipiente (com tampa) com 
farinha ou areia.   
 
 

 
“Queimada diferente”. 
 
 
Laboratório: treinar a 
mira, o olhar. 
 
Materiais: 1 bola e 6 ou 
mais rolinhos de papel ou 
potinhos plásticos. 
 

 
 
 

SEXTA-FEIRA 
12/02 

ENCONTRO ON-
LINE 

 
 

 
MÚSICA 

 
MEUS SENTIMENTOS MOVIMENTO 

 
 

 
“Sonoridades - Os sons 
ao nosso redor”. 
  
Laboratório: o que 
ouvimos na rua e o que 
ouvimos em casa. 
 
Materiais: folha sulfite e 
giz de cera. 

 
“Eu me senti assim...” 
 
Laboratório: expressar 
sentimentos em relação a 
determinadas situações e 
atividades. 
 
Materiais: lápis de cor e 
Livro de Registro, 
páginas 5 e 6.   
 

 
Imitação (letras corporais) 

  
 

 
 


