
PLANO  DE  ESTUDOS 
 

TURMA: 1º PERÍODO  PROFESSORA: ALESSANDRA ROMANELLI 
 

“QUEM NÃO AMA NÃO CONHECE A DEUS, PORQUE DEUS É AMOR." (1 JOÃO 4,8) 
 

 
DIA DA SEMANA 

 

                                                             PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 
 

ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

SEGUNDA-FEIRA 
31/05 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 
 

 
“Se eu voasse lá no céu - 

Pequenos Astrônomos” 

 
Apresentação da 

pesquisa.  

 

Laboratório: Trabalhar a 

oralidade, ampliar os 

conhecimentos sobre as 

estrelas, planetas, Sol e 

Lua, através de 

apresentação de pesquisa. 

 

 
“Se eu voasse lá no céu - 

Pequenos Astrônomos” 

 
Laboratório: partilha do 
que foi aprendido e do que 
mais acharam interessante. 
 
 
Material: apresentado na 
aula anterior.  

 
“Desafio 1 da bola de 
meia” 

 
Laboratório: trabalhar a 
coordenação visomotora.  

 
Materiais: 5 bolas de meia 
e 1 balde ou caixa de 
papelão. 

 



 

Material: apresentado 

pelas crianças.  

TERÇA-FEIRA 
01/06 

 
 

 

“Contação de história – 

Preservação do Meio 

Ambiente”. 

 

Laboratório: Aprender a 

preservar o meio ambiente 

através de contação de 

história, levantar hipóteses 

e realizar registro. 

 

Materiais: 3 folhas sulfites, 

revista,  giz de cera ou 

lápis de cor.  

  

 
“Como as aves se 
alimentam?” 
 
Laboratório: Falar da 
importância das flores para 
a alimentação das aves e 
vice-versa e realizar a 
quantificação e registro. 
 
Material: Livro Módulo 2, 
páginas 13, 14 e 15. 

 
“A Arte de criar – 
Astronauta” 
 
Laboratório: Levantar 
hipóteses sobre a vida de 
um astronauta, apresentar 
algumas curiosidades e 
realizar a técnica do 
estêncil. 
 
Materiais: tinta guache, 
Livro Módulo 2, páginas 80 
e 117 (Astronauta).  

 

Movimento: Pousar o 
Aviãozinho 
 
Laboratório: Realizar a 
dobradura de dois 
aviõezinhos e demarcar 
o lugar de pouso dos 
mesmos. 
 
 
Materiais: 2 folhas 
sulfites e 1 balde ou 
caixa de papelão.  

QUARTA-FEIRA 
02/06 

ENCONTRO  
ON-LINE 

 
 

 
 

 
“Game – Picture card” 
 
 
Materiais:  folha sulfite e 
lápis de cor 
 

 
“Aula de Criança: Meio 
Ambiente, flores mágicas 
e letras” 
 
Laboratório: a importância 
do meio ambiente e 
reconhecimento de letras 
através da brincadeira das 
flores mágicas. 

 
“Desafio 2 da bola de 
meia” 

 
Laboratório: trabalhar a 
coordenação motora e 
visomotora.  
 
  



 
Materiais: 1 guardanapo, 1 
canetinha permanente ou 
caneta esferográfica, 1 
borrifador com água (pode 
ser frasco de desodorante 
com água), 1 toalhinha e 1 
tampa de papelão ou 
bandeja de isopor. 
 

 
Materiais: 5 bolas de meia, 
1 balde ou caixa de papelão 
e 1 cabo de vassoura. 

 

 

 

 


