
PLANO  DE  ESTUDOS 
TURMA: 1º PERÍODO   PROFESSORA: ALESSANDRA ROMANELLI 

“AO QUE PROCEDE RETAMENTE, A ESTE EU MOSTRAREI 

A SALVAÇÃO DE DEUS.” Sl 49 
 

DIA DA SEMANA 
 

                                                        PROPOSTAS 
 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

SEGUNDA-FEIRA 
01/03 

ENCONTRO  
ON-LINE 

 

 
“Ritmo musical africano”. 
  
Laboratório: trabalhar a 
concentração e o ritmo. 
    
 
Material: o próprio corpo. 
 

 
“Álbum de figurinhas”. 

 

Apresentação de 
pesquisa. 

 

Laboratório: 
apresentação das 
curiosidades sobre os 
bichos do álbum de 
figurinhas. 
 

 
“Vamos brincar de 
árvore?” 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA 
02/03 

 

 
 

 
 
“Animais do Cerrado”. 
 
 

 
 
“Obra de arte”. 
 
 

 

Ensino Religioso – 
“Aprendendo sobre  
convivência – caminhos  
de Jesus.” 

 
“Elefante voa? 
Passarinho voa?” 



 
Laboratório: ampliar o 
conhecimento em relação  
aos animais que habitam o 
Cerrado, levantar hipóteses 
e marcar os animais que 
voam e os que não voam. 
 
Materiais: livro Módulo 1, 
página 17 e lápis grafite. 
 
 

 
Laboratório: observação 
de obra de arte, conhecer  
o artista, levantamento de 
hipóteses e técnicas de 
pintura. 
 
Materiais: livro Módulo 1, 
páginas 76 a 79, 2 folhas 
de árvore, tinta guache e 
giz de cera. 
 

 
Laboratório: aprender, 
através de história, o 
caminho deixado por Deus, 
como se comportar diante 
de diversas situações e 
registro. 
 
Materiais: 1 folha sulfite, giz 
de cera ou lápis de cor.   
 

QUARTA-FEIRA 
03/03 

ENCONTRO  
ON-LINE 

 

 
 
 
“Walking in the jungle” 
 
Laboratório: Circular os 
“animals” conforme as 
orientações propostas.  
 
Material: apostila, página 
8. 

 
“Vamos dançar? A 
árvore da montanha”. 
     
Laboratório: realizar e 
observar os movimentos 
do próprio corpo e o dos 
colegas e professora.  
 
Material: corpo.  

 
“Experimentação”. 
 
Laboratório: observação 
de movimento e registro 
através de desenho da 
música “A árvore da 
montanha”. 
 
Materiais: livro Módulo 1, 
páginas 82 e 83 e giz de 
cera. 
  

QUINTA-FEIRA 
04/03 

 
 

 
“Ditado musical”. 
 
Laboratório: trabalhar a 
atenção e a concentração 
e realizar registro através 
de desenhos. 
 

 
“Barquinho das vogais”. 
 
Laboratório: reconhecer 
as vogais através de 
brincadeira e registro. 
 
 

 
 

 “Animais do Cerrado”. 
 

Laboratório: conhecer um 
pouco mais sobre os 
animais do Cerrado e 
explorar a letra inicial do 
nome de cada um. 

 
“Pula números”. 
 
Material: cartelinha de 
numerais (do 1 ao 10) 
enviados para casa. 



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

 
Materiais: 5 tampinhas de 
garrafa, 5 círculos que  
caibam dentro das 
tampinhas com a escrita 
das vogais, 1 canudo (se 
tiver) e 1 recipiente com 
água. 

 
Materiais: livro Módulo 1, 
páginas 18 e 19 e letras 
adesivas da página 151.   

 
 
 

SEXTA-FEIRA 
05/03 

ENCONTRO  
ON-LINE 

 
 

 
 
 
“Atividade prática”. 
 
- Seguindo o som. 
 
 Material: uma folha sulfite. 
 

 
“Vamos imaginar e 
dançar com os bichos?”  
 
Laboratório: dançar e 
imitar os animais e realizar 
registro de movimento do 
corpo. 
 
Materiais: livro Módulo 1, 
páginas 84 e 83 e um 
tapetinho. 
 

 
“Seu mestre mandou 
numérico” 
 
Material: cartelinha dos 
numerais (1 ao 10) enviados 
para casa.  

  
 

 
 


