
 PLANO  DE  ESTUDOS 
 

TURMA: 1º PERÍODO   PROFESSORA: ALESSANDRA ROMANELLI 

“O SENHOR É BOM E MISERICORDIOSO” (SL 102, 8) 
 

 
DIA DA SEMANA 

 

                                                             PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 

 
 

ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

SEGUNDA-FEIRA 
28/06 

ENCONTRO 
ON-LINE 

 
 
 

 
“Livro literário: Oscar 
e sua cauda de 
minhoca” 

 
Laboratório: trabalhar a 
oralidade e a 
interpretação através de 
um debate de ideias 
sobre o livro. 

 
Material: Livro literário – 
“Oscar e sua cauda de 
minhoca”.  
 
 

 
“Suplemento de leitura” 
 
Laboratório: realizar as 
atividades propostas sobre o 
livro literário através do 
suplemento de leitura.  
 
Material: ficha literária do 
livro “Oscar e sua cauda de 
minhoca”.. 

 
“A galinha do vizinho” 
 
Laboratório: trabalhar a 
concentração e a 
quantificação através de 
música. 
 
Material: nenhum.  



TERÇA-FEIRA 
29/06 

 
 
 

Ensino Religioso – 
“Jogo da Memória da 
Arca de Noé”. 
 
Laboratório: trabalhar 
a concentração e a 
memorização através 
de jogo. 
 
Material: peças já 
destacadas do livro de 
Religião do jogo da 
memória “Duplicidade 
das espécies que 
compõem a Arca”. 

 

 
“O que tem embaixo da 
terra?” e “Paleotocas” 
 
Laboratório: curiosidades 
sobre animais pré-históricos, 
assistir a um pequeno vídeo 
para conhecer um desses 
animais pré-históricos que 
viviam embaixo da terra e 
que cavavam túneis 
(Paleotocas) e conhecer 
animais atuais que vivem 
embaixo da terra, suas 
curiosidades e sua 
importância para o solo. 
 
Materiais: vídeos sobre 
Paleotoca e Livro Módulo 2, 
página 32. 
 
Sugestões:  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=gYsdTOf86bM – 
Paleotoca encontrada no Rio 
Grande do Sul – 4 minutos e 
4 segundos. 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=WkqH_5X6vmU – 
Fóssil e imagem da preguiça 
gigante – 6 minutos e 10 
segundos  
 

 
 

“Muitas e poucas letras” 
 
Laboratório: escrita 
imitativa dos nomes dos 
animais que vivem embaixo 
da terra e quantificação de 
letras. 
 
Material:  Livro Módulo 2, 
página 33. 
 

 

 
“Amarelinha com 
sapatos” 
 
Laboratório: treinar a 
lateralidade, o pular (para 
frente, de lado, girando o 
corpo, num pé só), a 
coordenação motora 
grossa e a concentração. 
 
Materiais: 6 pares de 
sapatos. 

https://www.youtube.com/watch?v=gYsdTOf86bM
https://www.youtube.com/watch?v=gYsdTOf86bM
https://www.youtube.com/watch?v=WkqH_5X6vmU
https://www.youtube.com/watch?v=WkqH_5X6vmU


 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=48QUSYoXFLM – 
Paleotoca encontrada na 
Floresta Amazônica – 2 
minutos 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=KP21TSBB-wQ – 
Reportagem sobre fóssil de 
preguiça gigante – 4 minutos 
e 11 segundos. 
 

QUARTA-FEIRA 
30/06 

ENCONTRO  
ON-LINE 

 
 

 
 

 
“Numbers  - 10 littles 
airplanes”   
 
 
Material: apostila de 
Inglês - adesivos - 
página 54. 
 
 
 
 
 

 
“Descobrindo nomes” 
 
Laboratório: trabalhar a letra 
inicial e final dos nomes dos 
animais, quantificar letras e 
sílabas. 
 
Materiais: 1 chocalho feito 
de pet ou recipiente plástico 
de remédio ou outro e Livro 
Módulo 2 – página 34. 
 

 
“A galinha do vizinho 
tocando chocalho” 
 
Laboratório: trabalhar a 
concentração e a 
quantificação através de 
música. 
 
Material: chocalho usado 
na aula anterior. 

 
 
 
 
 

 
 

QUINTA-FEIRA 
01/07 

 

 

 
“Vamos cantar?” 
 

Laboratório: explorar 
os movimentos do corpo 
e trabalhar com 
 

 
“Onde está o tatu? 
 
Laboratório: trabalhar ritmo 
e percepção sonora através  
de música, parlenda e 
 

 
“Sons das palavras” 

 
Laboratório: identificar 
sons semelhantes. 
 

 

“Brincadeira do tatu”  
 

Laboratório: 
coordenação visomotora  
e coordenação motora 
grossa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=48QUSYoXFLM
https://www.youtube.com/watch?v=48QUSYoXFLM
https://www.youtube.com/watch?v=KP21TSBB-wQ
https://www.youtube.com/watch?v=KP21TSBB-wQ


 
medidas não 
padronizadas. 
 

Materiais: Livro Módulo 
2, páginas 36 e 37, 
barbante e tesoura.  
 

 
identificação da palavra tatu. 
 
Materiais: Livro Módulo 2, 
página 38 e chocalho. 

 
Material: Livro Módulo 2, 
página 39. 

 
Materiais: 1 tapetinho, 5 
bolas de meia e 5 panelas 
ou outros recipientes.   
 

 
SEXTA-FEIRA 

02/07 
ENCONTRO 

ON-LINE 
 

 

 
“Jogo musical - 
produz ou não produz 
som” 
 
Laboratório: identificar, 
através de imagens, 
objetos que produzem 
ou não produzem som. 
Classificá-los em duas 
colunas. 
 
Material: folha sulfite 
 

 
“Conversa de minhoca” 
 
Laboratório: trabalhar a 
oralidade, fazendo a 
produção espontânea de 
diálogos com criação dirigida 
de personagem. 
 
Materiais: uma meia e livro 
Módulo 2, página 35. 
 

 
“A galinha do vizinho pula 
sem parar” 
 
Laboratório: trabalhar os 
movimentos: pular com pés 
juntos, separados e pulos 
laterais. 
 
Material: próprio corpo. 
 
 

 

 


