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

 
“JESUS DISSE: EU SOU A RESSURREIÇÃO E A VIDA;  

QUEM CRÊ EM MIM, AINDA QUE ESTEJA MORTO, VIVERÁ.” (JOÃO 11,25) 
 

 
DIA DA SEMANA 

 

                                                             PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 
 

ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

SEGUNDA-FEIRA 
29/03 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 
 

 

“Desafio dos Ovos” 

 

 

Laboratório: propor 

vários desafios que 

estimulem a imaginação 

e o raciocínio através de 

brincadeira. 

 
 

Material: próprio corpo. 

 

 

“Registro da brincadeira – 

desafio dos ovos” 

 

Laboratório: escolher três 

desafios realizados e 

registrar. 

 

 

Materiais: folha sulfite, giz de 

cera ou lápis de cor. 

 

 
“Musical: Não foi o 
coelhinho”. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/11/25+


TERÇA-FEIRA 
30/03 

 
 

 
“Aventura na floresta” 
 
Laboratório: levantar 
hipóteses e solucionar 
desafios através de 
observação de imagens. 
  
Material: livro Módulo 
1, páginas 88 e 89.  

 
“Plantar e colher” 
 
Laboratório: levantar 
hipóteses sobre as imagens, 
conhecer os hábitos 
alimentares do lobo-guará e 
realizar pesquisa sobre a 
fruta preferida da criança. 
 

Materiais: livro Módulo 1, 

páginas 33 e 34, folha sulfite, 
giz de cera e vela.  
 

 
Ensino Religioso: “Um 
conto de Páscoa”. 
 
Laboratório: repensar o 
verdadeiro significado da 
Páscoa através de um 
conto. 
 
Material: Livro de Ensino 
Religioso, verso da página 
40.   

 
“Transformar: coelho, 
cenoura e cordeiro.” 
 
Laboratório: realizar 
comandos com atenção – 
devagar, médio e rápido. 
 
Material: o próprio corpo. 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA 
31/03 

ENCONTRO ON-
LINE 

 
 

 
 

 
“Encontrinho de 
Páscoa”. 
 

Laboratório: vivenciar, 
juntamente com a sala 
do 2º Período, um 
momento importante da 
vida de Cristo - a Última 
Ceia. 
 
Endereço de entrada 
do “Encontrinho”: 
Teams, Equipes, sala 
2021 - 1º e 2º Péríodos. 
 
Materiais: um pão e 
suco de uva. 

 
“Lição para a minha vida”. 
 
Laboratório: tirar uma lição 
de vida da história contada 
no “Encontrinho” e registrar 
através de desenho.  
 
Materiais: folha sulfite, giz de 
cera ou lápis de cor. 

 
“Transformar: coelho, 
cenoura e cordeiro.” 
 
Laboratório: realizar 
comandos com atenção e 
através de observação de 
imagem. 
 
Material: o próprio corpo. 
 
 

 
 


