
PLANO  DE  ESTUDOS 

TURMA: 1º PERÍODO   PROFESSORA: ALESSANDRA ROMANELLI 

“TUA PALAVRA É LÂMPADA PARA OS MEUS PÉS E LUZ PARA O MEU CAMINHO!” (Salmo 119, 105) 
 

 
DIA DA SEMANA 

 

                                                             PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 
 

 
ACOLHIDA E ORAÇÃO. 

 

TERÇA-FEIRA 
14/09 

 

 
“Você já viu este 
mosquito?” 
 
Laboratório: conhecer as 
características do mosquito 
da dengue e as doenças 
causadas por ele através 
de um vídeo. 
 
Material: Livro Módulo 3, 
páginas 26 e 101 (quebra-
cabeça) 
 
O vídeo será enviado pelo 
grupo do WhatsApp. 
 
 

 
“Metamorfose do 
mosquito da dengue.” 
 
Laboratório: compreender 
a transformação do 
mosquito da dengue. 
 
Material: Livro Módulo 3, 
páginas 27 e 103 (jogo dos 
6 erros). 

 
Ensino Religioso - 
“Amizade – Amigos não 
mentem” 
 
Laboratório: observação 
de imagem inicial, falar da 
importância de se ter 
amigos, os sentimentos que 
causam em cada um e 
assistir a uma contação de 
história sobre amizade. 
 
O Pato Henrique  
https://cicmachadomg.souio
nica.com.br/viewer/d6c5ac4
0-3ad7-11ea-a1c5-
d527f313a2b1 
 

 

“Musical com 
bexiga” 
 
Laboratório: 
coordenação motora, 
atenção e 
concentração. 
 
Materiais: 1 bexiga e 
1 bandeja ou pente 
de ovo. 
 

 

https://cicmachadomg.souionica.com.br/viewer/d6c5ac40-3ad7-11ea-a1c5-d527f313a2b1
https://cicmachadomg.souionica.com.br/viewer/d6c5ac40-3ad7-11ea-a1c5-d527f313a2b1
https://cicmachadomg.souionica.com.br/viewer/d6c5ac40-3ad7-11ea-a1c5-d527f313a2b1
https://cicmachadomg.souionica.com.br/viewer/d6c5ac40-3ad7-11ea-a1c5-d527f313a2b1


 
Material: Livro Módulo 3, 
páginas 28 e 29. 
 

QUARTA-FEIRA 
15/09 

On-line 
 

 

 
“Friends are kind!” 
 
Material: apostila de 
Inglês, página 26. 

 
“Movimento: 
desorganizando e 
organizando” 
 
Laboratório: relacionar 
números às quantidades 
através de brincadeira. 
 
Material: disponível em 
casa (brinquedos entre 
outros objetos).  
 

 
“Quantificação” 
 
Laboratório: observação 
de imagem, contagem e 
associação 
número/quantidade. 
 
Material: Livro Módulo 3, 
página 31. 
 
 

 
  

QUINTA-FEIRA 
16/09 

 

 

 
“Amigos não mentem” 
 
Laboratório: assistir a um 
vídeo sobre o tema, 
relembrar o nome dos 
personagens da Turma da 
Mônica e fazer a 
associação das letras 
iniciais. 
 
O Plano da Falsa amiga  
https://www.youtube.com/w
atch?v=evRUKJn4X1A&t=2
7s 
 

 
“Amigos não mentem” 
 
Laboratório: quantificação 
de letras e contagem de 
sons das palavras usando 
material concreto. 
 
Materiais: Livro Módulo 3 
– página 33 e lápis de cor. 

 
“Mês da Bíblia – Série 
histórias bíblicas com 
recurso – A multiplicação 
dos pães”. 
 
Laboratório: conhecer os 
ensinamentos de Jesus 
através das histórias 
bíblicas e de música e 
escolher a história que mais 
gostou de ouvir. 
  
Material: Livro de Ensino 
Religioso, página 48.  

 
“Brincadeira 
musical: sons do 
corpo - 
Barbatuques” 
 
Laboratório: 
trabalhar atenção 
através de sons e 
movimentos do corpo. 
 
Material: o próprio 
corpo. 

https://www.youtube.com/watch?v=evRUKJn4X1A&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=evRUKJn4X1A&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=evRUKJn4X1A&t=27s


 
Material: Livro Módulo 3, 
página 32. 

SEXTA-FEIRA 
17/09 

On-line 
 

 

 
“Atividade de registro – 
marcando o ritmo”  
 
Laboratório: registrar a 
atividade prática realizada 
em sala de aula. Ouvir 
novamente as canções 
apresentadas pelo 
professor, em sala de aula, 
e realizar a apreciação 
musical.  
 
Material: folha sulfite 

 
“Modelando e 
escrevendo” 
 
Laboratório: através de 
modelagem de letras, 
observar a direção da 
escrita, a forma das letras, 
os sons e completar com a 
letra modelada o nome dos 
personagens da Turma da 
Mônica. 
 
Materiais: Livro Módulo 3, 
página 34  e massinha de 
modelar. 
 

 
“Movimento: treinamento 
de pulos”. 
 
Laboratório: pular 
obstáculos em várias 
direções. 
 
Materiais: tapete, corda, 
sapato. 

 

 
 

 
 


