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

“PORQUE   O  SENHOR  AMA  O  SEU  POVO”.  (SL 149) 
 

DIA DA SEMANA 
 

                                                             PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 
 

ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA 
10/05 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 
 

 

“Cultura indígena – 

Jóty, o tamanduá” 

 

Laboratório: história da 

cultura indígena Kaingáng, 

interpretação e registro. 

 

Material: Livro Módulo 1, 

página 74. 

 

 
“Bichodário” 
 
Laboratório: relembrar a 
história e realizar os 
registros das atividades. 
 
Material: Livro Módulo 1, 
página 75. 

 
“Brincadeira da mata - 
fubeca” 
 
Laboratório: treinar a mira 
e a coordenação motora. 
 
Material: duas ou mais 
bolinhas de gude ou de roll-
on. 

 

TERÇA-FEIRA 
11/05 

 
 

 

“A lenda do lobisomem” 

 

 
“Lobisomem” 
 

 

“Experimentação: 
Fotografia” 
 

 
“Bolichinho diferente” 
 



 

Laboratório: localização, 

no mapa da Agenda, da 

Região Centro-oeste, 

contação de história, 

observação de cena e 

colagem da sequência na 

ordem dos fatos. 

 

Materiais: Agenda 

Escolar, página 375, 

Livro Módulo 1, página 

63 e adesivos da página 

162.     

 

 
Laboratório: identificação 
do nome da lenda, colagem 
de adesivo e leitura de 
legenda (letras inicial e 
final, quantidade de letras e 
sílabas, letras repetidas). 
 
Material: Livro Módulo 1, 
página 64 e adesivo 
página163. 

 
Laboratório: falar da 
importância da fotografia, 
dos sentimentos e 
sensações ao olhar para 
determinadas cenas, 
observação de imagens de 
natureza, pessoas e 
animais, recorte e colagem. 
 
Material: Livro Módulo 1, 
páginas 94 e 95.   

 
Laboratório: arremesso, 
concentração e 
coordenação visomotora. 
 
Materiais: uma bolinha 
(de gude ou desodorante 
ou pingue-pongue) e 6 ou 
mais prendedores de 
roupas e/ou canetinhas.  

 
 

QUARTA-FEIRA 
12/05 

ENCONTRO  
ON-LINE 

 
 

 
 

 
“Frutas e vegetais” 
 
 Laboratório: trabalhar 
frutas e vegetais através 
de adesivos. 
 
Materiais: apostila de 
Inglês, página 12 e 
adesivos da página 50, 
destacados previamente. 

 
“Histórias da Mata: Saci” 

 
Laboratório: levantamento 
de hipótese, história do 
saci, letra inicial, 
observação da tarja do 
saci, dobradura e desenho. 

 
Materiais: Livro Módulo 1, 
páginas 65 e 66, tarja da 
página 129, folha de revista 
ou sulfite, cola e barbante 
ou outro.  
 

 

 
“Saci, que cor?” 
 
Laboratório: trabalhar cor e 
agilidade. 
 
Materiais: objetos 
disponíveis em casa.  
 
 

 



QUINTA-FEIRA 
13/05 

 

 
“Histórias da Mata: 
Curupira” 
 
Laboratório: 
levantamento de hipótese, 
história do curupira, letra 
inicial, observação da 
tarja deste personagem e 
registro através de 
decalque. 
 
Materiais: Livro Módulo 
1, páginas 67, 68, tarja 
página 129 e tinta 
guache. 
 

 
“Histórias da mata: Mula 
sem cabeça” 
 
Laboratório: levantamento 
de hipóteses, história da 
mula, letra inicial, 
observação da tarja deste 
personagem e confecção 
de personagem. 
 
Materiais: Livro Módulo 1, 
páginas 69 e 70, tarja 
página 129, 1 rolo e meio 
de papel, tinta guache, 4 
palitos de picolé ou outro, 
tesoura e folhas de revista. 
  

 
“Histórias da mata: Cuca” 
 
Laboratório: levantamento 
de hipóteses, imaginação, 
história da personagem, 
letra inicial e observação da 
tarja deste personagem. 
 
Material: Livro Módulo 1, 
páginas 71 e 72, tarja 
página 129 e colagem do 
varalzinho das tarjas na 
página 73. 

 

“Brincadeira da Mata:  
Não deixe a peteca cair” 
 
Laboratório: 
confeccionar uma peteca, 
trabalhar a coordenação 
visomotora e a 
coordenação motora. 
 
Materiais: 5 sacolas de 
supermercado, folhas de 
revista e 1 balde ou bacia. 

 
SEXTA-FEIRA 

14/05 
ENCONTRO 

ON-LINE 
 

 

 
“Atividade de registro -
Sonoridade” 
 
Laboratório: registro da 
aula de Música do dia 
07/05 
 
 Material: folha sulfite 
 

 

“Jogo da roleta dos 
personagens da história 
da mata” 
 

Laboratório: relembrar as 
histórias através de jogo de 
roleta e fazer um “passa ou 
repassa”. 
 

Materiais: montar 
previamente a roleta da 
página 131 do Livro  
Módulo 1. 

 
“Brincadeira da Mata: 
Zarabatana” 
 
Laboratório: trabalhar a 
respiração e a força 
pulmonar (sopro).  
 
Materiais: canudo, 
bolinhas de papel e 2 rolos 
de papel higiênico com 
uma abertura, fazendo uma 
portinha. 
 

  
 



 
Sugestão de montagem: 
colar a roleta numa bandeja 
de isopor e colocar um 
grampo tipo bailarina no 
centro da seta. Ao invés de 
isopor, pode ser caixa de 
ovo também. 

 


