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ESTE CURRÍCULO É PARA USO PESSOAL E DE 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. FICA PROIBIDA A 

SUA COMERCIALIZAÇÃO.



Visão  Ge ra l
Esta tabela é uma visão geral dos conteúdos que fazem 

parte da Form 1B (1º ano).



Cronog r ama

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.



Bíbl i a
 

Histórias das Escrituras Hebraica e Cristã

Leitura de Gênesis e Mateus

 

Memorização* 

 

3 Salmos (1 por termo)

6 hinos ou canções, especialmente do período histórico em estudo (2 

por termo)

 

*ver Volume 1 para fazer a memorização corretamente.)

 

Rel ig i ã o
 

Orações, Hinos, etc. (opcional) 

Livros de orações infantis

 

Leitura de domingo (opcional) 

Livros sobre a vida dos Santos

 



Le i t u r a
 

Leitura como ensinada em Educação no Lar (p. 199-222).

As crianças devem visualizar novas palavras todos os dias (Educação no 

Lar, p.203).

 

Esc r i t a
 

Trace ou copie diariamente de um bom modelo, por exemplo, A New 

Handwriting for Teachers de Mary Monica Waterhouse Bridges; uma 

letra para ser dominada em cada lição. 

 

Imprima e escreva letras e palavras tanto de ditado como de cópia 

(Educação no Lar, p. 233-235).

 

Li t e r a t u r a
 

9 contos de fadas ou contos de Grimm ou Andersen (3 por termo)

9 Fábulas (ou Fábulas de Esopo) (3 por termo)

Memorize 3 poemas (1 por termo)



Histó r i a
 

O descobrimento do Brasil e seus grandes nomes.

 

Geog ra f i a
 

Livros de Geografia. Livro I, Elementary Geography por Charlotte 

Mason, páginas 1-40 

 

Descreva e faça em uma bandeja de areia:

Termo 1: ilhas, istmos, estreitos, montanhas, lagos; 

Termo 2: vales, rios, colinas, aldeias; 

Termo 3: penínsulas, promontórios, mares, baías, golfos. 

 

3 histórias de vida de uma criança em outro país com cerca de 40 

páginas cada (1 por termo)

 



Língua  Es t r a ng e i r a
 

Charlotte sugere o Francês como primeira língua estrangeira moderna 

pela parceria comercial de França e Inglaterra e a história comum 

destes dois países. Para a realidade brasileira, nós sugerimos 

Inglês/Espanhol, mas você pode ensinar qualquer língua estrangeira. 

 

Palavras a serem ensinadas oralmente com imagens.

Ciên c i a s
 

Livros sobre animais variados, domésticos e selvagens, ou sobre a vida 

no campo (2 por termo)

 

Mantenha um caderno de natureza. 

 

Encontre e descreva 

6 frutos silvestres (2 por termo)

6 galhos de árvores (2 por termo)

6 flores silvestres (2 por termo)

 

Observe, se possível, e descreva 30 aves e 15 outros animais. 

 

Atividades de escotismo.

 



Educa ç ã o  Fís i c a
 

Jogos com músicas

Dança

Exercícios físicos

Matemá t i c a
 

Aritmética básica  a ser trabalhada com manipulativos (dominós, feijão)

Trabalho mental rápido.

 

Apr e c i a ç ã o  d e  Mús i c a
 

Ouça a música de 3 compositores (1 compositor por termo)

 

Can t o
 

6 canções em língua estrangeira (2 por termo)

 

2 hinos e uma canção de natal (1 por termo)

 

Brincadeiras com músicas

 



Músi c a
 

Aprenda a tocar piano

Apr e c i a ç ã o  d e  Ar t e
 

Estude as obras de 3 pintores (6 quadros para cada pintor, 1 pintor por 

termo)

 

No nosso site estão disponíveis alguns estudos prontos. 

 

Art e s a na t o
 

Ajudar em casa ou no jardim 

 

Livros de jardinagem, costura, tricô, etc.

 

Dobradura de papel

     

Faça presentes de Natal, incluindo presentes para uma árvore para 

crianças pobres.

 

*aprender um oficio (costura, marcenaria)

 



Desenho  e  Pin t u r a
 

Os lápis não devem ser muito usados. 

 

Observação 

 

Na estação, na pintura a pincel ou em pastel, desenhe 

 

- 6 frutos ou bagas silvestres e folhas de outono (2 por termo)

- 6 galhos de árvores, especialmente com botões ou amentilhos (2 por 

termo)

- 6 flores silvestres (2 por termo)

 

Desenhe ou pinte 18 animais que a criança foi capaz de observar.

 

Desenhe e pinte ocasionalmente da memória. 

 

Técnica 

 

"As crianças devem fazer exercícios com pinceladas e devem pintar 

livremente em folhas grandes de papel ... Elas devem desenhar com 

pincel, giz de cera, carvão ou giz de quadro ... Evitar contornos de lápis 

preenchidos com cor." 

 

 

 



Desenho  e  Pin t u r a
 

Trabalho imaginativo

 

Imagens de pessoas ou cenas lidas na literatura

 

Natal, Páscoa, aniversário e outros cartões

 

Para referência:  What to draw and how to draw (disponível online).

 

 

 


