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ESTE CURRÍCULO É PARA USO 

PESSOAL E DE DISTRIBUIÇÃO 

GRATUITA. FICA PROIBIDA A SUA 

COMERCIALIZAÇÃO.



Visão Geral
Esta tabela é uma visão geral dos conteúdos 
que fazem parte da Form 1A (3º ano).



Cronograma

Este cronograma é baseado em um dos modelos do 

que era utilizado nas escolas da PNEU (Parents Union). 

O tempo entre as lições vai de 10 a 20 minutos, 
respeitando o princípio das lições curtas. A disposição 

de cada matéria tem um motivo, alternar as áreas 
cerebrais utilizadas em cada atividade. Você tem a 

liberdade de alterar, mas lembre-se de obedecer esse 

princípio.



BÍBLIA
 

Leitura de Êxodo e Lucas
 

Devem ser lidos poucos versículos, o suficiente para contar um 

episódio. Do livro de Gênesis devem ser omitidas as passagens 
inapropriadas para as crianças. As lições devem se alternar 
entre Antigo Testamento e Novo Testamento, quatro vezes por 
semana. A criança deve ser encorajada a narrar a passagem 

lida utilizando as palavras do próprio texto bíblico (ao contrário 

das outras narrações, onde a criança reconta o que ouviu com 

suas próprias palavras). A leitura desses dois livros devem ser 
divididas durante todo o ano.

 

Memorização
 

3 passagens de cerca de 6 versos, por exemplo,

 

Ex. 3: 1-6
Ex. 20: 1-6
 

Lucas 2: 8-12
Lucas 2: 25-32
 

Salmo 148
Salmo 96
Salmo 111
 

6 hinos ou canções, especialmente do período histórico sendo 

estudado

RELIGIÃO
 

Orações, Hinos, etc. 

Livros de orações
 

Leitura de domingo (opcional) 
Livros sobre hinos, orações, pessoas que vivem em outras terras, 
heróis, santos, histórias folclóricas.



LEITURA
 

Poesia. 

 

Livros usados   para História, Geografia e Literatura.

 

 ESCRITA
 

Transcreva diariamente de um bom modelo, por exemplo, 

Uma nova caligrafia para professores de Mary Monica 

Waterhouse Bridges, prestando especial atenção a letras 
maiúsculas que devem ser grandes e claras. Pratique a escrita 

com uma quantidade definida em um determinado momento 

e, ocasionalmente, use tinta; um lápis macio é essencial. 
 

Transcreva a partir da leitura de livros e escreva palavras e frases 
curtas de ditado; novas palavras devem ser visualizadas ou 

copiadas de antemão ( Educação no lar , p. 233-235, 238, 240-

243). 

 

Escreva versos de memória, pequenos ditados preparados e, 

ocasionalmente, algumas frases de narração.

 

LITERATURA
 

O peregrino  parte II
 

Mitologia Grega  

 

Recitações : Memorize 3 poemas
 



HISTÓRIA
 

História do Brasil seguida de maneira cronológica até os dias 
de hoje.

 

Biografias de grandes nomes da história do Brasil.
 

 GEOGRAFIA
 

1. Livros de geografia. Livro 1, Geografia Elementar por Charlotte 

Mason, 1842-1923. p. 81-124
 

2. Livros sobre a América e outros continentes (pág. 96-200)

 

antes de ler, encontrar no mapa ou no globo a localização do 

continente, depois ler e narrar. Nenhuma questão adicional 
deve ser introduzida. 

 

3. Conte e descreva  lugares que os pais visitaram. 

 

4. Medir e fazer planos dos quartos e salas da casa, a distância 

até o portão da frente, distâncias na rua e direções. 
 

5. Escotismo
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA
 

Fábulas em língua estrangeira.

 

Crianças narram em português; elas podem nesta série 

escrever palavras e frases curtas.
 



CIÊNCIAS
 

Livros sobre animais aquáticos.
 

Mantenha um caderno de natureza. 

 

Encontre e descreva 

 

6 frutos silvestres 
6 galhos de árvores 
6 flores silvestres 
 

Assista, se possível, e descreva 15 animais aquáticos.
 

 EDUCAÇÃO FÍSICA
 

Jogos e esportes
 

MATEMÁTICA
 

Aritmética  

 

5 minutos de exercícios em todas as aulas
 



APRECIAÇÃO DE MÚSICA
 

Ouvir música de 3 compositores (baixe nosso currículo de artes)
 

 CANTO
 

6 Canções  em língua estrangeira
 

2 hinos e uma canção de natal 
 

6 canções populares
 

Dez minutos de lições de canto
 

MÚSICA
 

Aprenda a tocar piano
 

APRECIAÇÃO DE ARTE
 

Estude reproduções de 3 pintores (6 quadros de cada)

 

ARTESANATO
 

Ajuda em casa ou no jardim, costura, bordado
 

Ajude uma instituição de caridade 

 

Escotismo
 

Modelagem de papel
 

Faça presentes de Natal, incluindo presentes para distribuir a 

crianças pobres.
 



DESENHO E PINTURA
 

Os lápis não devem ser muito usados. 
 

Observação 

 

Com pintura a pincel ou em pastel, desenhe:

 

6 frutos ou bagas silvestres e folhas de outono 

6 galhos de árvores, especialmente com botões ou amentilhos 
6 flores silvestres 
 

Desenhe ou pinte 18 animais que a criança foi capaz de 

observar. 
 

Desenhe e pinte ocasionalmente da memória. 

 

Técnica
 

"As crianças devem fazer exercícios em pinceladas e devem 

pintar livremente em folhas grandes de papel ... Elas devem 

desenhar com pincel, giz de cera, carvão ou giz de quadro-

negro. Evite contornos de lápis preenchidos com cor." 
 

Trabalho imaginativo 

 

Imagens de pessoas ou cenas lidas na literatura 

 

Natal, Páscoa, aniversário e outros cartões
 

 


