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

“FELIZ O HOMEM QUE TEME O SENHOR”. (SL 111, 1) 
 

 
DIA DA SEMANA 

 

                                                             PROPOSTAS 

 

ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 
ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

SEGUNDA-FEIRA 
14/06 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 
 

 
“O que mais voa no 
céu?” 
 
Laboratório: concluir as 
atividades sobre as 
invenções e relembrar 
algumas curiosidades 
através de quebra-
cabeça. 
 

Material: Livro Módulo 2, 
páginas 16 e 17 e 115 
(quebra-cabeça).  

 
“Brincadeira junina – O 
que é? O que é? E letras 
inciais.” 
 
Laboratório: desafiar, 
através de brincadeira, a 
encontrar solução para 
uma pergunta e estimular o 
raciocínio. 
 
Materiais: figurinhas 
juninas e letras já 
recortadas.  

 
“Boca do palhaço” 
 
Laboratório: resgatar a 
tradição junina através das 
brincadeiras tradicionais e 
trabalhar a coordenação 
motora e visomotora. 
 
Materiais: 1 caixa ou balde 
e 5 bolinhas de meia ou 
outra. 
 
 
 

 

TERÇA-FEIRA 
15/06 

 
 

 

“Se eu voasse lá no 
céu” 
 

 

“Os planetas do nosso 
sistema solar” 
 

 

“Será que você 
consegue?” 
 

 
“Pescaria” 
 
 



 
Laboratório: usar a 
imaginação, criar, 
desenhar e colar. 
 
Materiais: imagens de 
animais (recortadas de 
revistas ou xerocadas), 
cola, tinta e pincel. 

 
Laboratório: escrita 
imitativa, levantamento de 
hipóteses sobre o sistema 
solar, comparação e 
reconhecimento dos 
planetas, letra inicial e 
quantificação. 
 
Materiais: Livro Módulo 2, 
página 26 e cartões 
páginas 119 e 121. 

 
Laboratório: brincadeira 
de malabarismo, equilíbrio, 
percepção visomotora, 
inferência, levantamento de 
hipóteses sobre o sistema 
solar e quantificação. 
 
Materiais: 8 bolinhas (de 
piscina de bolinhas ou de 
papel ou outra) e Livro 
Módulo 2, página 25.  
 

 

Laboratório: resgatar a 
tradição junina através das 
brincadeiras tradicionais e 
trabalhar a quantificação e 
a coordenação motora. 
 

Materiais: tampinhas de 
garrafa enumeradas de 1 
a 20, toalhinha, palitos ou 
lápis de cor, 1 prendedor e 
1 refratário com água. 
 

QUARTA-FEIRA 
16/06 

ENCONTRO  
ON-LINE 

 
 

 
 

 
“Meios de transportes” 
 
Laboratório: ligar e 
colorir os meios de 
transporte. 
 
Material: apostila de 
Inglês, página 15. 
 
 

 
“O espantalho e a 
passarinha” 
 
Laboratório: despertar o 
gosto pela leiura e por 
ouvir histórias, fazer 
inferência de ideias e 
interpretar. 
 
Material: Livro Módulo 2, 
páginas 22 e 23. 
 

 
Pula fogueira (rápido e 
devagar) 
 
Laboratório: resgatar a 
tradição junina através das 
brincadeiras tradicionais e o 
respeito aos comandos. 
 
Materiais: 3 almofadas ou 
outro objeto que sirva de 
obstáculo. 

 

QUINTA-FEIRA 
17/06 

 

 
“O espantalho e a 
Passarinha” 
 
 
 

 
“Experimentação - 2 e 3 – 
Lua”  
 
Laboratório: relembrar  
 

 
“Ensino Religioso – O 
mundo criado por Deus: 
que maravilha! Pintura 
maluca” 
 

 
“Derruba lata” 
 
Laboratório: resgatar a 
tradição junina através  
 



 
Laboratório: consolidar o 
aprendizado sobre a 
história. 
 
Material: Livro de 
Registro, página 17. 

 
alguns fatos sobre a Lua, 
trabalhar alto, baixo com o 
movimento do corpo e 
realizar atividades 
propostas.  
 
Material: Livro Módulo 2, 
páginas 81 e 82. 
 

 
Laboratório: retomada da 
história da criação do 
mundo, pintura maluca para 
representar a Criação. 
 
Materiais: 8 metades de 
folhas sulfites, giz de cera e 
vela.  

 
das brincadeiras 
tradicionais. 
 
Materiais: 6 rolos de 
papel ou 6 potes plásticos 
ou 6 latas e bolas de meia. 

 
SEXTA-FEIRA 

18/06 
ENCONTRO 

ON-LINE 
 

 

 
“Movimento e ritmo -
Atividade de registro”  
 
Laboratório: registrar os 
movimentos criados 
durante a execução da 
música "Tá pronto" e 
explorar a criatividade.  
 

Material: folha sulfite 

 
“Se eu voasse lá no céu – 
Amelia Mary Earhart” 
 
Laboratório: conhecer a 
história da primeira 
aviadora através de vídeo 
e representar suas ideias 
através de desenho. 
 
Materiais: Livro Módulo 2, 
página 83, tinta guache e 1 
pedaço de papelão. 
 
  

 
“Dança Junina” 
 
Laboratório: resgatar a 
tradição junina através da 
dança tradicional. 
 
Material: o próprio corpo.  
 
 
 

  
 

SÁBADO 
LETIVO 
19/06 

 

 

 

9h30 ÀS 11h30 – DRIVE-THRU JUNINO 
 

 


