
PLANO  DE  ESTUDOS 
 

TURMA: 1º PERÍODO   PROFESSORA: ALESSANDRA ROMANELLI 

 

E DISSE-LHES: “IDE POR TODO O MUNDO E 
PREGAI O EVANGELHO A TODA CRIATURA”.  (Mc 16, 15) 

 
 

DIA DA SEMANA 
 

                                                             PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 
 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

SEGUNDA-FEIRA 
19/04 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 
 

 
“Boia ou afunda com a 
Tia Nastácia” 

 
Laboratório: 
observação de fatos, 
dar opinião sobre as 
frutas que boiam ou 
afundam e saber o 
motivo disto acontecer. 

 
Material: nenhum 

 

 
“Pote cheio, pote vazio” 
 
Laboratório: através das 
observações anteriores, 
realizar as atividades 
propostas. 
 
 
Material: Livro Módulo 1, 
página 44.   

 
“Acerte o alvo” 

 
Laboratório: trabalhar a 
coordenação visomotora, 
tentando acertar o alvo.  

 
Materiais: 1 bolinha (pode 
ser de meia) e 1 balde 
(bacia). 

 



TERÇA-FEIRA 
20/04 

 
 

 

“A Mágica da Cuca”  

 

Laboratório: aguçar a 

curiosidade e a 

criatividade através de 

brincadeira de mágica. 

 

 

Materiais: folha sulfite, 

giz de cera na cor 

branca e tinta guache.  

 

 
“Vamos contar as frutas?” 
 
Laboratório: apresentação 
de sementes de frutas, 
levantar hipóteses de 
pertencimentos, contagem e 
associação quantidade e 
número. 
 
Material: Livro Módulo 1, 

página 39. 

 
“Amigos da horta” 
 
Laboratório: conhecer 
alguns bichinhos de quintal 
e sua importância, letras 
iniciais e escrita de palavra 
e seus sons. 
 
Materiais: Livro Módulo 1, 
páginas 42 e 43 e cartões 
(tarjas) página 127. 

 
“A dança das caveiras” 
 
Laboratório: gestos, 
rimas e numerais. 
 
Material:  o próprio corpo  
 
 

 
 

QUARTA-FEIRA 
21/04 

 

 
 

 

FERIADO NACIONAL - DIA DE TIRADENTES 
 

QUINTA-FEIRA 
22/04 

 

 

“Amiga da horta: 
Joaninha” 
 

Laboratório: 
curiosidade sobre a 
joaninha, letra inicial, 
sílabas, observação de 
cena para encontrar as 
diferenças e 
quantificação dessas 
diferenças. 

 
“Amiga da horta: 
contagem” 
 
Laboratório: contagem e 
associação de quantidades. 
 
Materiais: Livro Módulo 1, 
página 46 e página 9 do 
Livro de Registro. 

 
“O cientista Visconde de 
Sabugosa” 
 
Pesquisa para apresentar 
na aula de 26 de abril. 
 
Laboratório: Experimentar 
vivências científicas se 
transformando em um 
“Pequeno cientista”. 
 

 

“Saci derruba tudo” 
 

Laboratório: derrubar 
objetos usando um 
pêndulo para trabalhar a 
coordenação visomotora. 
 
Materiais: 1 bastão com 
um barbante amarrado na 
ponta com uma bola de 
meia e rolos de papel ou  



 
Materiais: Livro Módulo 
1, página 45 e tarjas da 
página 127. 
 

 
Material: pesquisa com a 
família em livros e/ou 
internet.  

 
copos descartáveis.  

 
SEXTA-FEIRA 

23/04 
ENCONTRO 

ON-LINE 
 

 

 
“Direção do som” 
 
Laboratório: atividade 
de movimento – 
seguindo a direção do 
som. 
 
Material: uma folha 
sulfite. 
 

 
“Amiga da horta: Aranha” 
 
Laboratório: cantar, fazer 
gestos, letras, sílabas e ligar 
pontos. 
 
Material: Livro Módulo 1, 
página 47.  
 

 
“Copo em cima, copo 
embaixo” 
 
Laboratório: trabalhar a 
agilidade e a concentração. 
 
Materiais: 3 copos plásticos 
e 3 tampinhas. 

  
 

 


