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

 

 “Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem”. (Rm 12, 21) 
 

 
DIA DA SEMANA 

 

 

PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 
 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

QUARTA-FEIRA 
01/09 

On-line 
 

 
“It´s good to have 
friends!” 
 
Laboratório: atividade 
auditiva. 
 
 
Material: apostila de Inglês, 
página 25. 
 

 
“Seu mestre mandou” 
 
Laboratório: através da 
brincadeira “seu mestre 
mandou”, mostrar atitudes e 
conhecimento de cuidados 
com a higiene pessoal. 
 
Materiais: creme dental, 
escova de dentes, escova 
de cabelos, cortador de 
unhas, fio dental, xampu. 

 
“Roda de conversa – 
cuidados e manutenção 
com o corpo” 

 
Laboratório: levantar 
conhecimentos prévios 
sobre a importância da 
higiene pessoal, falar sobre 
os itens de higiene da 
brincadeira e sua 
importância no dia a dia. 

 
Material: Livro Módulo 3, 
páginas 13 e 14. 

 

 



QUINTA-FEIRA 
02/09 

 

 

 
“Saúde: higiene bucal” 
 
Laboratório: falar sobre o 
cuidado com os dentes, 
conhecer a sua função, 
observar a dentição, 
modelar e demonstrar 
atitudes de autocuidado 
através de modelagem com 
massinha. 
 
Materiais: Livro Módulo 3, 
página 15, massinha de 
modelar, um pedaço de fio 
dental, um espelho e uma 
escova de dentes velha ou 
um palito de picolé. 
 

 
“Amigos dos dentes” 
 
Laboratório: falar sobre os 
alimentos que são amigos 
dos dentes, nomear esses 
alimentos, quantificar 
imagens e letra inicial. 
 
Material: Livro Módulo 3, 
páginas 17 e 118 (folha de 
adesivos).  

 
“A Escola: lugar onde 
aprendo muitas coisas” 
 
Laboratório: falar sobre os 
diferentes espaços 
existentes na escola e o 
que gosta de fazer em cada 
um. 
 
Material: Livro de Ensino 
Religioso, página 13. 

 

“Movimento: 
entrelaçando os pés” 
 
Laboratório: trabalhar 
lateralidade e equilíbrio. 
 
Material: corda ou 
TNTou lençol. 
 

 

SEXTA-FEIRA 
03/09 

On-line 
 

 

 
Longo e curto - registro 
 
Laboratório: refazer a 
apreciação musical - O 
Trenzinho (Villa Lobos) e, 
com orientação do 
professor, realizar o registro 
da aula do dia 25/08/2021. 
 
Material: folha sulfite. 

 
“Vogais” 
 

Laboratório: expressão 
corporal com música das 
vogais, noção espacial, 
percepção visual, som das 
letras e reconhecimento 
das mesmas. 
 
Material: Livro de Registro, 
página 24. 

 
“Movimento musical: Zé 
Bochecha” 
 
Laboratório: trabalhar a 
imitação através de canção. 
 
Material: o próprio corpo.  

 

 


