
PLANO  DE  ESTUDOS 
 

TURMA: 1º PERÍODO   PROFESSORA: ALESSANDRA ROMANELLI 

“Todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade, para  
aqueles que guardam sua aliança e seus preceitos.” Sl 24 

 

DIA DA SEMANA 
 

                                                        PROPOSTAS 
 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

 
 
 

SEGUNDA-FEIRA 
22/02 

 
ENCONTRO  

ON-LINE 
 

 

 

“Deixe a sua marca”. 
 

Laboratório: carimbar as 

mãos com tinta e 

reconhecer que cada um 

tem sua impressão e  

ninguém é igual a ninguém. 
 

Materiais: livro Módulo 1, 

página 13, tinta guache (se 

tiver) e lápis grafite. 
 

 

Palitos de quê? “Letras”. 

 

Laboratório: formar letras 

com palitos de picolé. 

 

Material: palitos de picolé 

enviados para casa.   

 
Brincadeira “Seu lobo” 
(imitação). 

 

 

 

 



TERÇA-FEIRA 
23/02 

 

 
 

 
“Fique por dentro”. 
 
Laboratório: levantamento 
de hipóteses, curiosidades 
sobre o lobo-guará, filhotes 
e observação de imagem. 
 
Material: livro Módulo 1, 
página 14.  
 
 
 
 
 

 
“Dobradura de lobo-
guará”. 
 
Laboratório: Levantar 
algumas hipóteses sobre o 
lobo e realizar a dobradura 
deste animal, colorir, colar 
e desenhar um cenário 
para acolher a dobradura. 
 
Materiais: 2 quadrados 
brancos, cada um medindo 
8 cm de lado, cola, giz de 
cera e 1 folha sulfite. 
 

 
Religião: “A Arca de Noé”. 
 
Laboratório: Ouvir a 
história para perceber a 
importância de cuidar de 
tudo o que Deus criou e 
registrar o momento que 
mais gostou. 
 
Materiais: 1 folha sulfite e 
giz de cera.  

 
“Alfabeto corporal”. 
 
 

QUARTA-FEIRA 
24/02 

ENCONTRO  
ON-LINE 

 

 
 
 
“Hello, How are you?” 
 
Laboratório: Ouvir e 
desenhar, conforme as 
orientações da professora.  
 
Material: apostila, página 
7. 

 
“Detetives”. 
 
Laboratório: 
Apresentação de capas de 
livros com o tema lobo, 
encontrar a palavra em 
questão e escolher a capa 
que mais lhe chamou a 
atenção para reproduzi-la, 
através de desenho. 
 
Materiais: folha sulfite e 
giz de cera. 
 
  

 
“Alfândega do seu lobo”. 
 

 



QUINTA-FEIRA 
25/02 

 
 

 
“Lugares onde vive o 
lobo-guará”. 
 
Laboratório: localizar no 
mapa as regiões habitadas 
pelo lobo-guará, observar a 
palavra lobo e assistir a um 
vídeo de 2 minutos e 56 
segundos em: 
http://ftd.li/jec7su 
 
ou acessar: 
 
http://g1.globo.com/mina
s-gerais/videos/v/lobo-
guara-especie-em-
extincao-encontra-local-
seguro-na-serra-da-
canastra-em-mg/3545150/ 
 

 
“Álbum de figurinhas”. 

 
Pesquisa para  
apresentar na segunda-
feira, 1º de março. 
 
Laboratório: montar um 
álbum de figurinhas e 
pesquisar curiosidades 
sobre um animal de 
preferência e um que mais 
chamou atenção. 
 
OBS: seguir orientações 
da professora. 
 
Material: livro Módulo 1, 
páginas 138 a 151. 
 
    

 
“Moldando com as mãos”. 
 
Laboratório: usando as  
mãos como molde, 
desenhar um lobo e colorir. 
 
Materiais: folha sulfite e giz 
de cera.  

 
“Pula letras”. 
 
Material: letras de A a M  
enviadas para casa.  

 
 
 

SEXTA-FEIRA 
26/02 

ENCONTRO 
 ON-LINE 

 
 

 

 
“Atividade prática - 
seguindo o ritmo”. 
 

Laboratório: grave e 
agudo.  
 

Materiais: cabo de 
vassoura e uma colher. 

 

“Hora da história”. 
 

Laboratório: leitura de 
história em quadrinhos e 
brincadeira de faz de conta 
inspirada no enredo do 
texto. 
 

Materiais: livro Módulo 1, 
página 15 e lápis de cor. 

 
“Desafio da bexiga”. 
 
Material: 1 bexiga. 
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