
PLANO  DE  ESTUDOS 
 

TURMA: 1º PERÍODO   PROFESSORA: ALESSANDRA ROMANELLI 

GUARDAI-ME, Ó DEUS, PORQUE É EM VÓS 
QUE PROCURO REFÚGIO. (SL 15,1) 

 

 
DIA DA SEMANA 

 

                                                             PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 
 

ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

SEGUNDA-FEIRA 
05/04 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 
 

 

“Matematicando com 

o cordeiro musical – 

quantos toques eu 

dei?” 
 

Laboratório: trabalhar 

a concentração, 

quantificação e registro 

de quantidades através 

de jogo. 

 
 

Materiais: folha sulfite e 

lápis grafite. 
 

 

“Dança da laranja” 

 

Laboratório: observação do 

formato da laranja e realizar 

a dança dessa fruta.  

 

Material: 1 laranja 

 
“O fruto da lobeira” 
 
Laboratório: observar o 
formato do fruto da lobeira, 
colorir a forma geométrica 
correspondente e colagem 
de outros frutos com essa 
forma. 
 
Materiais: livro Módulo 1, 
página 35 e 1 panfleto de 
supermercado com imagens 
de frutas ou imagens de 
frutas impressas. 

 



TERÇA-FEIRA 
06/04 

 
 

 
“Hora da História” 
 
Laboratório: 
interpretação de 
história, descoberta e 
desenho de 
personagem. 
 
Materiais: folha sulfite, 
giz de cera ou lápis de 
cor. 
 

 
“Árvore cheia, árvore vazia 
– subtração”. 
 
Laboratório: aprender a 
subtrair, usando material 
concreto. 
 
Material: copa de árvore 
confeccionada pela criança. 

 
“Modelando e 
perfurando”. 
 
Laboratório: trabalhar com 
a coordenação motora fina 
através de modelagem e 
perfuração. 
 
Materiais: crachá, 
massinha, bandeja de 
isopor e lápis ou caneta 
esferográfica. 

 
“Circuito legal” 
 
Laboratório: fortalecer a 
musculatura dos 
membros inferiores, 
ziguezaguear, pular em 
várias direções e 
trabalhar o equilíbrio. 
 
Materiais: 5 rolos de 
papel higiênico e 1 corda 
ou tecido retorcido. 
 

QUARTA-FEIRA 
07/04 

ENCONTRO ON-
LINE 

 
 

 
 

 
“Passa ou repassa”  
 
Laboratório: estimular 
o raciocínio e fazer 
escolhas através de 
jogo de perguntas e 
desafios 
 
Material: nenhum 
 

 
“Registro de jogo – 
momentos importantes” 
 

Laboratório: levantar 
hipóteses sobre o 
aprendizado e registrar o  
momento mais significante do 
jogo “passa ou repassa”. 
 

Materiais: lápis de cor e 
folha sulfite. 
 

 
“Alfândega das formas 
geométricas” 
 
 
Materiais: materiais 
diversos disponíveis em 
casa. 

 

QUINTA-FEIRA 
08/04 

 

 
 
“Árvores frutíferas” 
 
 

 
“Recorte, colagem e 
perfuração” 
 
 

 
“Ensino Religioso - Jesus: 
quem são seus amigos” 
 
 

 
“Jogo de tabuleiro das 
formas geométricas” 
 
 



 
Laboratório: brincar de 
cantar e responder 
através da música 
“Pomar”, conhecer 
várias árvores frutíferas, 
tamanho das copas, 
quantidade de árvores 
do pomar, espessura do 
tronco, altura das 
árvores e levantamento 
de hipóteses. 
 
Materiais: livro Módulo 
1, páginas 36 e 37 e 
figurinhas da página 
151. 
 

 
Laboratório: trabalhar a 
coordenação motora fina 
através de recorte, colagem e 
perfuração. 
 
Materiais: cola, bandeja de 
isopor, revista, lápis ou 
caneta esferográfica.  

 
Laboratório: conhecer um 
pouco mais da história de 
Jesus e seus amigos, 
cantar, interpretar a canção 
e realizar a atividade de 
colagem de adesivos. 
  
Material: livro de Ensino 
Religioso, página 33. 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Laboratório: 
confeccionar um jogo de 
tabuleiro das formas 
geométricas, usando 
materiais recicláveis, e 
memorizar as formas 
através do mesmo. 
 
Materiais: 1 caixa de 
pizza ou de sapato, 6 
rolinhos de papel 
higiênico ou papel toalha, 
panfleto de supermercado 
ou folhas de revista. 

 
SEXTA-FEIRA 

9/04 
ENCONTRO 

ON-LINE 
 

 

 
“Atividade rítmica” 
 
Laboratório: 
acompanhar o ritmo 
seguindo o grave e o 
agudo. 
 
Materiais: 02 copos 
plásticos e uma folha 
sulfite. 
 

 
“Ensino Religioso - Dia de 
Santa Carmen Sallés” 
 
Laboratório: conhecer a 
história da fundadora da 
congregação e reconhecer o 
seu valor. 
 
Material: livro de Ensino 
Religioso, página 41. 
 

 
“Transformar – objetos” 
 
Materiais: o próprio corpo. 

  
 

 


