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

“PROVAI E VEDE COMO O SENHOR É BOM.” (SL 33, 9) 
 

 
DIA DA SEMANA 

 

                                                             PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 
 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

SEGUNDA-FEIRA 
07/06 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 
 

 
“O que mais voa no 
céu?” 
 
Laboratório: trabalhar 
as invenções e algumas 
curiosidades através de 
quebra-cabeça. 
 
Material: livro Módulo 
2, páginas 16 e 17 e 
115 (quebra-cabeça).  
 

 
“Retomada das 
curiosidades” 
 
Laboratório: retomar o que 
foi aprendido e escolher a 
invenção que mais gostou. 
 
Material: nenhum 

 
“Que som é esse?” 
 
Laboratório: trabalhar a 
concentração e estimular a 
percepção auditiva através 
de diversos sons. 
 
Material: Nenhum 

 

TERÇA-FEIRA 
08/06 

 
 

 

“Os dez fantasminhas 
– o que vem antes, 
depois e o que está 
entre - numerais” 

 
“Vamos viajar de avião?” 
 
Laboratório: constatar o uso 
 

 

“Ensino Religioso: Meio 
Ambiente e O mundo 
criado por Deus, que 
maravilha!” 

 
“Pescaria: Meio 
Ambiente, ajudantes de 
Jesus!” 



 
Laboratório: contar 
história, memorizar os 
numerais através das 
rimas e relacionar os 
números que vêm antes 
de, depois de e os que 
estão entre”. 
 
Material: caixa de 
farinha.   

 
da Matemática no dia a dia, 
imaginar uma viagem, 
preencher o cartão de 
embarque e registrar 
quantidade de roupas e quais 
são as mais importantes e 
que não podem faltar numa 
mala. 
 
Material: livro Módulo 2, 
páginas 18 e 19. 
 

   
Laboratório: contação de 
história, reconhecimento 
das criações de Deus, 
aprender a valorizá-las e 
preservar para nunca 
acabar. 
 
Material: livro de Ensino 
Religioso, páginas 18 e 19 
(adesivos)  

 
Laboratório: ajudar na 
preservação do meio 
ambiente através da 
brincadeira da pescaria, 
quantificação e letras. 
 
Materiais: 20 tampinhas 
de garrafa pet, 1 bexiga, 
1 refratário com água e 1 
prendedor de roupas. 

QUARTA-FEIRA 
09/06 

ENCONTRO  
ON-LINE 

 
 

 
 

 
“Little red riding hood 
(Chapeuzinho 
vermelho)” 
  
Laboratório: contação 
de história. 
  
Material: apostila de 
Inglês, página 14. 
 

 
“Eu amo o meio ambiente!” 
 
Laboratório: confeccionar 
um brinquedo de ilusão de 
ótica. 
 
Materiais: folhas xerocadas 
com os temas “Eu amo o 
meio ambiente” e “Meus 
selos”, giz de cera ou lápis de 
cor, cola e o palito de 
churrasco. 
 

 
“Seu mestre mandou – 
ações” 
 
Laboratório: atender 
comandos e desenvolver a 
memória. 
 
Material: o próprio corpo. 

 

QUINTA-FEIRA 
10/06 

 

 
 
“Atividades de escrita 
do nome” 
 

 
 
“Ônibus espacial e os 
astronautas” 
 

 
 
“Arte: ônibus espacial 
reciclável” 
 

 
 
“Desafio 3 da bola de 
meia” 
 



 
Laboratório: conclusão 
das atividades de 
escrita dos nomes, letra 
inicial, sílabas e 
quantificação. 
 
Material: folha dos 
nomes enviada para 
casa.   

 
Laboratório: conhecer as 
tecnologias espaciais e 
alguns dos mais importantes 
astronautas. 
 
Materiais: livro Módulo 2, 
páginas 20 e 21 e adesivos 
pág. 138 (viajantes 
espaciais). 

 
Laboratório: confeccionar 
um ônibus espacial usando 
material reciclável. 
 
Materiais: folha xerocada 
“Meus Selos”, 1 rolo de 
papel, tinta guache, base do 
veículo espacial página 117 
do livro. 
 
 

 
Laboratório: trabalhar a 
coordenação motora  e 
visomotora  
 
Materiais: 5 bolas de 
meia e rolinhos de papel 
ou pinos de boliche. 

SEXTA-FEIRA 
11/06 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 

“Atividade prática - 
movimento e ritmo 
- Música ‘Quem tá 
pronto?’ (Dupla Arte da 
Criança)” 
 
Laboratório: realizar os 
movimentos de acordo 
com as orientações do 
professor, seguindo o 
ritmo da música. 
 
Material: nenhum. 
 

 
“Adivinhas juninas” 
 
Laboratório: desafiar, 
brincar, analisar e trabalhar 
a atenção através de jogo 
de adivinha. 
 
Material: cartinhas com 
imagens juninas enviadas 
para casa. 
 
OBS: colorir as cartinhas 
previamente e deixá-las 
recortadas. 
 

 
“Seu mestre mandou – 
ações” 
 
Laboratório: atender 
comandos e desenvolver a 
memória. 
 
Materiais: o próprio corpo e 
objetos que tem em casa. 

 

 
 

 
 


