
PLANO  DE  ESTUDOS 
 

TURMA: 1º PERÍODO   PROFESSORA: ALESSANDRA ROMANELLI 

“ENTRE OS POVOS, SENHOR, VOS LOUVAREI.” (SL 56) 
 

 
DIA DA SEMANA 

 

                                                             PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 
 

ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

SEGUNDA-FEIRA 
03/05 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 
 

 

“Semana especial Dia 

das mães – vamos 

descobrir o segredo?” 

 
Laboratório: através de 

um quebra-cabeça com 

perguntas e ações a 

serem realizadas entre 

mães e filhos, descobrir 

a frase oculta. 

 

Material: nenhum  

 
 

 
“Histórias da Mata: 
Uirapuru – Região Norte”  
 
Laboratório: levantar 
hipóteses, localizar a Região 
Norte do país no mapa, 
conhecer o canto do 
uirapuru, ouvir a lenda e colar 
a história na ordem dos fatos. 
 
Materiais: Agenda, página 
375, Livro Módulo 1, páginas 
58 e 158.   

 
“Aponte o que ouviu” 
 
 
Laboratório: trabalhar a 
concentração.  
 
 
Material: o próprio corpo.   



TERÇA-FEIRA 
04/05 

 
 

 

“Semana especial Dia 

das mães – Contação 

de história”. 

 

Laboratório: ouvir a 

história e aprender a 

fazer um cartão mágico 

para homenagear a 

mamãe. 

 

Materiais: guardanapo 

de papel, canetinha ou 

figurinhas (corações, 

imagens diversas dia 

das mães).    

 

 
“Uirapuru” 
 
Laboratório: relembrar a 
lenda do uirapuru, leitura de 
legenda, letra inicial e final, 
quantificação. 
 
Material: Livro Módulo 1, 
páginas 59 e 159. 

 
“Ensino Religioso – Dia 
das Mães”. 
 
Laboratório: ressaltar a 
importância da figura 
materna na vida dos filhos, 
cantar uma canção especial 
e preencher um coração 
com uma virtude da mamãe. 
 
Material: coração do 
envelope enviado para 
casa.   

 
“Pega feijões” 
 
Laboratório: agilidade, 
concentração, 
coordenação e 
contagem. 
 
Materiais: grãos de 
feijões em um recipiente 
ou outro que o substitua 
e uma colher de sopa.   

QUARTA-FEIRA 
05/05 

ENCONTRO  
ON-LINE 

 
 

 
 

 
“Semana especial Dia 
das mães” 
 
Laboratório: Cartão 
para o Dia das mães. 

 
Materiais: 9 corações e 
folha sulfite com ramos 
enviados para casa. 
 

 
“Semana especial Dia das 
mães” 
 
Laboratório: cantar a 
canção Dia das Mães, 
preencher mais um coração 
com uma virtude da mamãe e 
desenhar o que mais gosta 
de fazer quando está com a 
mamãe. 
 
 

 
Esconde-esconde do 
afeto 
 
Laboratório: brincar de 
esconder objetos e ao 
encontrar realizar uma ação 
que representa afeto. 
 
Material: bola de meia ou 
outra. 

 



 
Materiais: coração do 
envelope enviado para casa 
e livro de Ensino Religioso, 
página 44. 
 

QUINTA-FEIRA 
06/05 

 

 
“Semana especial Dia 
das mães – Uma flor 
especial para alguém 
especial” 
 
 
Laboratório: cantar a 
música Dia das Mães, 
relembrar as virtudes 
trabalhadas nas aulas 
anteriores, falar de mais 
duas virtudes e montar 
a flor/cartão. 
 
Material: todos os 
corações, palito e pétala 
enviados para casa.  
 

 
“Medidas e o uirapuru” 
 
Laboratório: levantamento 
de hipóteses, comparar 
tamanhos utilizando a 
mesma medida do uirapuru 
(medida convencional). 
 
Materiais: barbante ou linha 
ou cadarço e Livro Módulo 1, 
página 60.  

 
“Lenda do minhocão – 
Região Nordeste”  
 
Laboratório: contação de 
história (lenda), localização 
da Região Nordeste no 
mapa do Brasil, colagem de 
imagens da história na 
ordem dos fatos. 
 
Materiais: Agenda, página 
375, Livro Módulo 1, 
páginas 61 e 159.  

 
Atenção, concentração 
 
Laboratório: mudar 
objetos de lugar para 
trabalhar ritmo, 
concentração e atenção. 
 
Materiais: 4 objetos, 
sendo cada par repetido 
(ex: 2 bolas verdes e 2 
amarelas ou 2 laranjas e 
2 pêras).   

 
SEXTA-FEIRA 

07/05 
ENCONTRO 

ON-LINE 
 

 

 
“Semana especial Dia 
das mães 
 
Laboratório: atividade 
prática – direção e 
mudança do som. 

 
“Minhocão” 
 
Laboratório: leitura de 
legenda, sílabas, letra inicial 
e final e quantificação. 
 

 
“Jogo labirinto das 
formas geométricas” 
 

Laboratório: memorizar as 
formas e numerais através 
de jogo. 
 

  
 



 
 Materiais: 3 copos ou 
garrafas de vidro 
(garrafas de leite de 
coco), 1 litro de água e 
1 colher. 
 

 
Material: Livro Módulo 1, 
páginas 62 e 162. 
 
 
 

 
Material: jogo do labirinto 
confeccionado pela criança.  

 

 
 


