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

“ASSIM SERÁ ABENÇOADO AQUELE QUE TEME O SENHOR.” (SL 127, 4) 
 

 

 
DIA DA SEMANA 

 

                                                             PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 
 

ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

SEGUNDA-FEIRA 
21/06 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 
 

 
“Aula de criança – 
Receitas juninas” 
 
Laboratório: elaboração e 
apresentação de receita 
através de desenho e 
escrita, quantificação e 
oralidade. 
 
Material: receita junina 
elaborada pela família. 
 
Modo de apresentação: 
Cada criança, juntamente 
com a família, escolhe uma 
receita típica junina para 
apresentar aos colegas.  
 

 
“Partilha sobre a receita” 
 
Laboratório: escolha da 
receita de que mais 
gostou. 
 
  

 
“Dança Junina” 
 
Laboratório: resgate das 
tradições juninas, 
movimento e cultura. 
 
Material: criança vestida a 
caráter. 

 



 
A mesma (quantidades e 
ingredientes) deverá ser 
representada através de 
desenhos e numerais 
(quantidades). 
 

OBS: Não há necessidade 
de fazer a receita. 
 

TERÇA-FEIRA 
22/06 

 
 

 

“Religião: Como 
continuar o que Deus 
começou, usando as 
“Lentes da natureza” 
 
Laboratório: música, 
observação da natureza, 
do céu (dia ou noite) ou do 
que tem ao redor de sua 
casa ou bairro, para melhor 
valorizar e preservar. 
 
Materiais: Livro de Ensino 
Religioso, página 20, a 
borboleta “Lentes da 
Natureza” enviada para 
casa e o último selo da 
folha xerocada. 
 

 
“O código secreto” 
 
Laboratório: música, 
realizar leitura de códigos, 
formar palavras e 
desvendar mistério. 
 
Materiais: Livro Módulo 2, 
página 30 e lápis grafite.   
 
 
  

 
“Livro literário para 
apresentação: Oscar e 
sua cauda de minhoca” 
 
Laboratório: explorar o 
livro, realizar leitura prévia 
e levantamento de 
hipóteses. 
 
Material: Livro “Oscar e 
sua cauda de minhoca”. 

 
“Amarelinha com 
sapatos” 
 
Laboratório: treinar a 
lateralidade, o pular e a 
coordenação motora 
grossa. 
 
Material: 6 pares de 
sapatos. 

 
QUARTA-FEIRA 

23/06 
ENCONTRO 

ON-LINE 

 
 

 
“Picture card – Meios de 
transporte – game” 
 

 
“Se eu fosse um 
astronauta...” 
 

 

“Desafio da 
transformação dos  
objetos”  
  



 
 

 
Laboratório: a professora 
mostra uma carta com uma 
imagem e os alunos 
deverão falar o nome, a cor 
e a quantidade, em inglês.  
 
Material: nenhum. 

 
Laboratório: assistir a um 
vídeo sobre a exploração 
espacial, relembrar os 
nomes dos planetas, os 
vizinhos da Terra, o maior 
planeta, o menor, o mais 
distante e levantar 
hipóteses sobre o que 
cada criança gostaria de 
explorar se fosse um 
astronauta. 

 
Materiais: folha sulfite, giz 
de cera ou lápis de cor. 
 
 

 
Laboratório: criar e 
transformar um objeto em 
outros. 
 
Material: 1 lenço. 
 

QUINTA-FEIRA 
24/06 

 

 
 

“Dentro da Terra” 

 

Laboratório: imaginar e 

depois pesquisar o que tem 

no núcleo da Terra. 

Apresentar, através de um 

pequeno vídeo, o que 

aprendeu e desenhou ou 

colou. 

 

Material: Livro Módulo 2, 

página 31.  

 

 
“Ditado musical” 
 
Laboratório: percepeção 
auditiva, atenção e 
memorização através de 
música. 
 
Materiais: folha sulfite e 
lápis de cor ou giz de cera. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 “Bingo diferente das 
letras malucas” 
 
Laboratório: memorização 
de letras através do lúdico. 
 
Materiais: folha sulfite e 
lápis de cor. 

 
“Este cone vai virar” 
 
Laboratório: 
transformar um objeto 
em outro. 
 
Material: 1 rolo de 
papel.  
 



SEXTA-FEIRA 
25/06 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 

 

 

“Atividade prática - forte 
e fraco”. 
 
Laboratório: acompanhar 
o som e identificar sua 
dinâmica. Registrar a 
mudança de altura e 
representar o som através 
de imagens. 
 
Material: folha sulfite. 

 
“Conhecendo e 
explorando o Planeta 
Terra.” 
 
Laboratório: vídeo sobre 
a Terra vista do espaço, 
viajar em uma missão 
espacial e observar e 
explorar imagens. 
 
Material: Livro Módulo 2, 
páginas 27 e 28. 
 
 

 
“Arte: O Planeta Terra” 
 
Laboratório: realizar 
atividade consolidando os 
aprendizados anteriores e 
letras inicial e final. 
 
Materiais: Livro Módulo 2, 
página 29 e lápis de cor ou 
giz de cera. 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


