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

“TU  TENS PALAVRAS DE VIDA ETERNA”. JO 6, 68b 
 

DIA DA SEMANA                                                        PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

SEGUNDA-FEIRA 
08/03 

ENCONTRO  
ON-LINE 

 

 

“Você sabia?” 

 

Laboratório: aprender, 

através de textos, sobre a 

vida das cobras. 

 

Material: livro Módulo 1, 

página 20.   

 
“Medida de grandeza”. 

 

Laboratório: realizar  
medidas de grandezas, 
comparações e  moldar 
com massinha. 
 

Materiais: livro Módulo 1, 
página 21, giz de cera ou 
lápis de cor e massinha. 

 

 
“Dançando com a cobra”. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

TERÇA-FEIRA 
09/03 

 
 

 
 
 
“Pantanal” 
 
Laboratório: Conhecer 
alguns animais que  
 

 
“Jogo do bate-palmas” 
 
Laboratório: trabalhar 
com as quantidades de 
 

 
                  “Ensino                              
                   Religioso:             
                  Campanha da   
                  Fraternidade”. 
 

 
“Petelecos numéricos” 
 
Materiais: 10 tampinhas 
de garrafa ou 10 bolinhas 
 



 
 

 
habitam o Pantanal, contar 
 as sílabas dos seus 
nomes e colorir as 
quantidades. 
 
Materiais: livro Módulo 1, 
página 22 e Álbum de 
Figurinhas – Pantanal. 

 
 sílabas através de 
palmas. 
 
Materiais: livro Módulo 1, 
página 119 e 5 pregadores 
de roupas. 
 
 
 

 
Laboratório: fazer uma 
releitura do cartaz da  
Campanha da Fraternidade. 
 
Material: livro de Ensino 
Religioso, página 38.  
 

 
 de papel e os numerais 
plásticos de 1 a 10 do 
material do aluno. 

QUARTA-FEIRA 
10/03 

ENCONTRO  
ON-LINE 

 

 
 
 
 
“Picture card” 
  
Laboratório: falar, em 
inglês, o nome de cada 
animal mostrado no cartão. 
 
 
 
 
 

 

“Estimativa e 

comparação”. 

 

Laboratório: estimar e 

comparar comprimentos 

através de observação de 

imagens. 

 

Material: livro Módulo 1, 

página 23 e lápis grafite. 

 

 
“O rabo do burro”. 
 
Materiais: uma tira de 
tecido ou de papel e uma 
venda nos olhos. 

 

QUINTA-FEIRA 
11/03 

 
 
 
“Pampas”. 
 

Laboratório: Explorar os 
animais desse bioma, as  
letras iniciais e finais, 
sílabas e promover a sua 
imitação. 

 
“Álbum de figurinhas – 
Pampas” 
 

Laboratório: brincadeira 
de adivinha dos animais e  
exploração do traçado das 
letras com massinha. 

 
“Minha obra de Arte” 
 
Laboratório: observação de 
obra de arte, conhecer o 
artista e produzir a própria 
obra com galhos secos. 
 

 
“Corujinha Sai da Toca” 
 
Material: 1 tapetinho ou 
bambolê. 



 
Materiais: livro Módulo 1, 
página 24, giz ou lápis de 
cor e lápis grafite. 
 
 

 
Materiais: álbum de 
figurinhas e massinha. 

 
Materiais: livro Módulo 1, 
páginas 86 e 87, galho 
seco, pincel e tinta. 

 
 
 

SEXTA-FEIRA 
12/03 

ENCONTRO  
ON-LINE 

 
 

 
 
 
“Percepção musical e 
propriedades do som - 
longo e curto”. 
 
Laboratório: ouvir a fonte 
sonora e perceber a 
diferença na duração do 
som. 
 
Material: folha xerocada. 

 
“Álbum de figurinhas - 
Cerrado”. 
 
Laboratório: contar as 
letras, escrever na farinha 
as quantidades e a letra 
inicial de cada animal.  
 
Materiais: caixa de farinha 
e o Álbum de Figurinhas – 
Cerrado. 
 

 
“Brincadeira Musical – 
letras”. 

  
 

 
 


