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

“E disse-lhes: Ide por todo omundo, pregai o evangelho  

a toda criatura.”(Marcos 16,15) 
 

 
DIA DA SEMANA 

 

                                                             PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 
 

ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 
 
 
 

SEGUNDA-FEIRA 
17/05 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 
 

 

“Se eu voasse lá no 

céu” 
 

Laboratório: observação 

de imagem e 

levantamento de 

hipóteses. 
 

Material: Livro Módulo 2, 

página 5. 
 

 
“Sol vai, noite vem” 
 
Laboratório: assistir ao 
Show da Luna para ampliar 
os conhecimentos de dia e 
noite, e registro do que 
aprendeu. 
 
Materiais: calendário, folha 
sulfite e lápis de cor. 

 
“Elefantinho colorido - 
formas e cores” 
 
Laboratório: trabalhar 
agilidade, cores e formas 
geométricas. 
 
Material: disponível em 
casa. 

 

TERÇA-FEIRA 
18/05 

 
 

“Divirta-se com a turma 

da Mônica” 

 
“Previsão do tempo” 
 

 

“Coordenação com 
tampinhas de garrafa” 

“Brincadeira popular 
rítmica – um homem 
bateu em minha porta” 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/16/15+


 

Laboratório: 

compreender as 

condições climáticas 

através de HQ. 

 

Material: Livro Módulo 2, 

página 6.  

 

 
Laboratório: análise 
climática, através de 
observação do tempo, e 
preenchimento de tabela. 
 
Material: Livro Módulo 2, 
páginas 7 e 134 (adesivos).  

 
Laboratório: realizar traços 
em diversas direções 
(montanhas, picos, ondas, 
formas geométricas). 
 
Materiais: 6 tampinhas de 
garrafa, lápis de cor ou giz 
de cera e folha sulfite.   

 
Laboratório: realizar 
brincadeira popular com 
música em diferentes 
ritmos e comandos. 
 
Material: 1tapetinho. 

 
 

QUARTA-FEIRA 
19/05 

ENCONTRO  
ON-LINE 

 
 

 
 

 
“Frutas e vegetais -

Picture Card” 
 
Laboratório: nomear as 
frutas e vegetais 
apresentados pela 
professora. 
 

 
“Com que letra?” 
 
Laboratório: observação 
de imagens de roupas, 
nomeação das mesmas e 
letra inicial. 
 
Material: Livro Módulo 2, 
página 8 e adesivos da 
página 134. 

 
“Quantos toques com 
peteca?” 
 
Laboratório: 
reconhecimento de números 
e coordenação motora e 
visomotora. 
 
Material: peteca 
confeccionada pelas 
crianças. 
  

QUINTA-FEIRA 
20/05 

 

 
“Puxa-Puxa” 
 
Laboratório: confecção 
de um tabuleiro de jogo 
para trabalhar a 
concentração. 
 

 

 
Jogo “com que letra?” 
 
Laboratório: reconhecer 
as letras iniciais das 
palavras através de jogo. 
 
Materiais: Livro Módulo 2, 
página 113 (não precisa  

 
“Religião: Maria, mãe de 
Jesus e nossa mãe.” 
 
Laboratório: assistir ao 
vídeo “Em sintonia” que 
será enviado para as 
famílias, relembrar as 
virtudes de Maria, letra  

 
“Em cima e embaixo” 
 
Laboratório: noção 
espacial. 
 
Materiais: 4 cadeiras, 2 
almofadas ou cordas ou 
bambolês. 



 
Materiais: duas folhas 
sulfites ou uma tampa de 
caixa na medida das duas 
folhas sulfites lado a lado, 
cola, giz ou lápis de cor, 1 
tampinha de garrafa pet e 
12 círculos de cor 
diferente da folha sulfite 
(na medida de uma 
tampinha ou moeda de 1 
real) e 1 círculo na 
mesma medida colorido 
de outra cor. 
 

 
destacar) e 15 bolinhas de 
papel ou 15 tampinhas de 
garrafa. 

 
inicial e formação da 
palavra MARIA. 
 
Material: Livro de Religião, 
página 36. 

 
SEXTA-FEIRA 

21/05 
ENCONTRO 

ON-LINE 
 

 

 
“Atividade de percepção 
musical - Qual é a 
música?” 
 
Laboratório: ouvir a 
melodia e descobrir a 
música. 
 
Material: folha sulfite. 
 

 
“Atividades de escrita do 
nome e quantificação” 
 
Laboratório: realizar 
diversas atividades de 
revisão sobre o nome, 
escrita e número de 
sílabas. 
 
Material: folha de atividade 
enviada para casa. 
 

 
“Morto ou vivo” 
 
Laboratório: concentração 
e comando. 
 
Material: o próprio corpo. 

 
 

 
 


