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

“GUARDEI NO CORAÇÃO A TUA PALAVRA  
PARA NÃO PECAR CONTRA TI.” (SALMO  119, 11) 

 

 
DIA DA SEMANA 

 

PROPOSTAS 

 
ORGANIZAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DIA. 

ACESSAR A PLATAFORMA TEAMS. 
 

ACOLHIDA E ORAÇÃO 

 
SEGUNDA-FEIRA 

27/09 
Encontro  
on-line 

 
“Trabalhando fábulas – 
Os viajantes e o urso” 
 
Laboratório: compreender 
as fábulas e a moral da 
história. 
 
Material: nenhum 
 
 

 
“Trabalhando fábulas – 
Os viajantes e o urso” 
 
Laboratório: realizar os 
registros dos nomes, letras 
iniciais, quantificação e 
sílabas sonoras. 
 
Material: Livro Módulo 3, 
página 44. 
 

 
“Letras com o corpo” 
 
Laboratório: imitar o 
movimento das letras 
sorteadas. 
 
Material: o próprio corpo. 
 
 
 

 

TERÇA-FEIRA 
28/09 

 

 

“Comparando medidas” 
 

Pesquisando e 
aprendendo 

 
“Trabalhando fábulas –  A 
formiga boa” 

 

 
“Quantificando” 
 
Laboratório: através da  
 

 
“Pescaria das 
tampinhas e 
numeração” 
 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_119_11/


 
Laboratório: relembrar a 
história “Os viajantes e o 
urso” e preencher os dados, 
com a ajuda da professora, 
sobre altura, largura e peso 
de um urso pardo. Depois, 
cada criança, com a ajuda 
de um adulto em casa, 
deverá preencher a tabela 
com a sua altura, largura e 
peso. 
 
Material: Livro Módulo 3, 
página 46. 
 
OBS: A parte prática será 
feita na escola. 
 

 
Laboratório: compreender 
as fábulas e a moral da 
história, bem como realizar 
os registros dos nomes, 
letras iniciais, quantificação 
e sílabas sonoras. 
 
Material: Livro Módulo 3, 
página 44. 
 
 
 
 
 

 
observação do quadro de 
vacinação, realizar a 
contagem das vacinas. 
 
 
Material: Livro Módulo 3, 
página 97. 
 
 
 
 
 

 
Laboratório: trabalhar 
a coordenação motora 
fina através da pescaria 
de tampinhas 
enumeradas de 1 a 10.  
 
Materiais: recipiente 
com água e um sem 
água, pregador de 
roupas e 10 tampinhas 
de garrafa.  
 
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA 
29/09 

Encontro 
on-line 

 

 

 
“Music - head, shoulders, 
knee and toe” 
 
Laboratório: assistir a um 
vídeo e aprender a cantar a 
música que o acompanha. 
 
Material: apostila de 
Inglês. 
 
 
 
 

 
“Trabalhando fábulas – O 
corvo e a raposa” 
 
Laboratório: compreender 
as fábulas e a moral da 
história, bem como realizar 
os registros dos nomes, 
letras iniciais, quantificação 
e sílabas sonoras. 
 
Material: Livro Módulo 3, 
página 45. 
 

 
“Pescaria das tampinhas 
e numeração” 
 
Laboratório: trabalhar a 
coordenação motora fina 
através da pescaria de 
tampinhas enumeradas de 
1 a 10.  
 
Materiais: recipiente com 
água e um sem água, 
colher de sopa e 10 
tampinhas de garrafa.  
 
 

 



QUINTA-FEIRA 
30/09 

 

 

 
“Lateralidade e 
quantificação” 
 
Laboratório: observar 
imagem, imitar a posição 
das crianças e quantificá-
las.  
 
Material: Livro Módulo 3, 
página 48. 
 
 
 
 

 
“Trabalhando fábulas – A 
formiga e a cigarra” 
 
Laboratório: compreender 
as fábulas e a moral da 
história, bem como realizar 
os registros dos nomes, 
letras iniciais, quantificação 
e sílabas sonoras. 
 
Material: Livro Módulo 3, 
página 44. 
 
 

 
“Sequência lógica – A 
formiga e a cigarra” 
 
Laboratório: obsevação de 
imagem para relacionar a 
ordem dos acontecimentos 
da fábula. 
 
Material: Livro Módulo 3, 
página 47. 
 
 
 
 

 
“Movimento musical - 
A dança das caveiras” 
 
Laboratório: trabalhar 
rima e sequência lógica 
através de música e 
mímica. 
 
Material: o próprio 
corpo 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA 
01/10 

Encontro  
on-line 

 

 

 
“Atividade de registro – 
Produção Sonora”  
 
Laboratório: registrar a 
atividade do dia 22/09: sons 
longos e curtos, fortes e 
fracos. Ouvir novamente os 
áudios expostos durante a 
aula presencial, registrar as 
batidas dos instrumentos e 
marcar o tempo forte de 
cada música. 
 
Material: folha sulfite 
 

 
“Trabalhando fábulas – O 
leão e o ratinho” 
 
Laboratório: compreender 
as fábulas e a moral da 
história, bem como realizar 
os registros dos nomes, 
letras iniciais, quantificação 
e sílabas sonoras. 
 
Material: Livro Módulo 3, 
página 45. 
 

 
“Musical – adivinha das 
partes do corpo e acordar 
o corpo” 
 
Laboratório: através de 
música, trabalhar as partes 
do corpo. 
 
Material: o próprio corpo. 
 
 
 

 

 


