


Conteúdo Programático - Alfabetização 1
Estudo Sagrado Atividades: Leitura/Escrita/ Fonética/Memorização/Arte/Matemática/Atividades Complementares

Volume 1

A disciplina de Estudo Sagrado compreende 
um ensino catequético católico que está di-
vidido em três partes:
1. Doutrina Sagrada (DS): estudo da doutri-
na da Igreja Católica;
2. Amizade com Deus (AcD): práticas de 
piedade;
3. A vida de Jesus (VdJ): histórias da vida 
de Jesus e de pessoas que se configuraram a 
Cristo: os santos.
DS: Introdução; Lição preliminar.
AcD:   Orações durante o dia: Sinal da Cruz,  
Ave-Maria, Pai-Nosso, Anjo da Guarda, Sal
ve Rainha, Terço da Misericórdia e orações 
em latim.
VdJ: Início da vida de Jesus

- Atividades de Escrita – Chamei-te pelo nome: Apresentação das letras do nome e sua escrita;
- Atividades de Escrita: Introdução da escrita das letras do alfabeto, relacionando com o nome de um santo e conhecendo uma história de 
sua vida;
- Atividades de Recontagem de Histórias – trabalhando virtudes;
- Atividades de Fonética – Frases; palavras;
- Atividades de Fonética – Apresentação dos primeiros fonemas, relacionando com o som inicial dos nomes de santos e conhecendo um 
pouco de suas histórias;
- Atividades de Fonética – Mesmo fonema inicial;
- Atividades de memorização, com salmos e escritos dos santos;
- Atividades de apreciação musical e de imagens sacras;
- Matemática: Conhecendo os números, Numerais e quantidades: 1 e 2 – Contagem e Escrita.
- Atividades complementares, desenvolvendo habilidades manuais e lógicas.

Volume 2

DS: Os 10 mandamentos. 1º ao 3º 

AcD: Bons modos. Ao acordar. Alimentação. 

VdJ: Anunciação; Vista à Santa Isabel; Via-
gem a Belém; Nascimento de Jesus; Apre-
sentação no Templo

- Atividades de Escrita – Identificando as letras aprendidas;
- Atividades de Escrita: Continuação da sequência das letras do alfabeto, relacionando com o nome de um santo e conhecendo uma história 
de sua vida;
- Leitura de histórias; vida dos santos.
- Atividades de Recontagem de Histórias Bíblicas;
- Atividades de Fonética – formação de frases utilizando adjetivos; cópia da frase no caderno e identificação das palavras; contagem do 
número de palavras em frases e comparação da quantiadade de palavras entre frases; lista de nomes para frases; comparação entre palavras 
(quantidade de letras, tamanhos diferenciados); rimas; reconhecimento oral das palavras com o mesmo fonêma; análise e composição (sín-
tese) de palavras a partir de fonêmas únicos e segmentados.
- Atividades de Fonética – Apresentação dos próximos fonemas, relacionando com o som inicial de nomes de santos e conhecendo um 
pouco de suas histórias;
- Atividades de Fonética – Palavras com mesmo fonema inicial; palavras com mesmo fonema final; identificando o som dos
fonemas aprendidos em escritos sobre os santos; análise e síntese de palavras com dois fonemas;
- Atividades de memorização, com salmos e escritos dos santos;
- Atividades de apreciação de imagens sacras e representação através de pinturas, recorte e colagem.
- Matemática: Numerais e quantidades: 1, 2 e 3 – Contagem e Escrita; Relação de correspondência; Cores primárias;
- Atividades complementares, desenvolvendo habilidades manuais e lógicas



Volume 3

DS: Os 10 mandamentos. 4º, 5º, 6º e 
7º 

AcD: Como honrar pai e mãe; exemplos de 
obediência ao 5º mandamento; exemplos de 
obediência ao 6º mandamento; exemplos de 
obediência ao 7º mandamento;

VdJ: Adoração dos Reis Magos; Fuga para 
o Egito; Em Nazaré; Jesus no templo entre 
os doutores; A adolescência de Jesus; Bodas 
de Caná.

- Atividades de Escrita – Identificando as letras iniciais aprendidas; lista de palavras; identificação das letras no caderno; escrita de palavras 
iniciadas com as letras aperndidas;
- Atividades de Escrita: Continuação da sequência das letras do alfabeto, relacionando com o nome de um santo e conhecendo uma história 
de sua vida;
- Leitura de histórias; vida dos santos.
- Atividades de Recontagem de Histórias Bíblicas;
- Atividades de Fonética – as sílabas: divisão de palavras em sílabas; contagem de sílabas das palavras; identificação de palavras com mes-
ma sílaba inicial; identificação da sílaba do início, meio e fim das palavras;
- Atividades de Fonática – Apresentação dos próximos fonemas, relacionando com o som inicial de nomes de santos e conhecendo um 
pouco de suas histórias;
- Atividades de Fonética – Palavras com mesmo fonema inicial; identificando o som dos fonemas aprendidos em escritos
sobre os santos; segmentação do fonema inicial em listas de palavras; discriminando fonemas em palavras diferentes;
- Atividades de memorização, com salmos e escritos dos santos;
- Atividades de apreciação musical, de imagens sacras e representação através de pinturas, recorte e colagem.
- Numerais e quantidades: 1, 2, 3 e 4 – Contagem e Escrita; Relação de Correspondência; Cores primárias e secundárias; Noções espaciais: 
cima e baixo;
- Atividades complementares, desenvolvendo habilidades manuais e lógicas

Volume 4

DS: Os 10 mandamentos. 8º, 9º e 10º

AcD:  “É mais importante falar com Deus 
do que falar de Deus”; “A oração é 
a chave que nos abre as portas do 
céu”. O caminho da pureza. Exame 
de consciência para a Confissão das 
Crianças. 

VdJ: Jesus expulsa os vendilhões, Jesus e 
Nicodemos; A pesca milagrosa; Jesus Res-
suscita um morto; Jesus acalma a tempesta-
de; Multiplicação dos pães. 

- Atividades de Escrita – Retomada das letras aprendidas e ordenação da sequência alfabética;

- Atividades de Escrita: Continuação da sequência das letras do alfabeto, relacionando com o nome de um santo e conhecendo uma história 
de sua vida;

- Atividades de Recontagem de Histórias Bíblicas, sobre a Ressureição de Jesus – criança fará as ilustrações das histórias utilizando qua-
drinhos, montando semana a semana a sequência do mês;

- Atividades de Fonética – Apresentação dos próximos fonemas, relacionando com o som inicial de nomes de santos e conhecendo um 
pouco de suas histórias;

- Atividades de Fonética – Palavras com mesmo fonema inicial; adicionando fonema final; identificando o som dos fonemas aprendidos em 
escritos sobre os santos; segmentação do fonema inicial em listas de palavras; discriminando fonemas em palavras diferentes; identificando 
fonemas no meio das palavras;

- Atividades de memorização, com salmos e escritos dos santos;

- Atividades de apreciação musical, de imagens sacras e representação através de pinturas, recorte e dobradura. 

- Matemática: representação de numerais e suas quantidades, a partir de versículos da Bíblia e ilustrações; introdução da escrita dos próxi-
mos numerais da sequência; contagem oral até o vinte; introdução das cores secundárias; sequência de cores e memorização

-Atividades complementares, desenvolvendo habilidades manuais e lógicas.  



Volume 5

DS: O que é o pecado. Pecados pessoais. Os 
pecados capitais.

AcD: Maria nos ensina a técnica da vitória;  
Estai sempre ocupados; Trata o corpo com 
severidade; Rezai; 

VdJ: Como Jesus Pregava; O pobre Lázaro;  
No monte Tabor, Ressurreição de Lázaro; O 
pobre cego; Ensina-nos a orar. Entrada em 
Jerusalém; 

- Atividades de Escrita – Retomada das letras aprendidas e ordenação da sequência alfabética; lista de palavras e identificação das letras 
iniciais; comparação de palavras, número de letras, letra inicial e final;

- Identificando elementos de uma carta (cartas da Bíblia, carta da bem-aventurada Odetinha e história das cartas de Santa Catarina de Sena); 
elaboração de cartas e envelope;

- Atividades de Escrita: Continuação da sequência das letras do alfabeto, relacionando com o nome de um santo e conhecendo uma história 
de sua vida;

- Atividades de Recontagem de Histórias Piedosas – Trabalhando virtudes;

- Atividades de Fonética – Apresentação dos próximos fonemas, relacionando com o som inicial de nomes de santos e conhecendo um 
pouco de suas histórias;

- Atividades de Fonética – Palavras com mesmo fonema inicial; identificando o som dos fonemas aprendidos em versos; segmentação do 
fonema inicial em listas de palavras; discriminando fonemas em palavras diferentes; identificando fonemas no meio das palavras;

- Atividades de memorização, com salmos e escritos dos santos;

- Atividades de apreciação de imagens sacras e representação através de pinturas, recorte e montagem de personagens bíblicos para dra-
matização; montagem de dobradura; 

- Matemática: representação de numerais e suas quantidades, a partir de versículos da Bíblia e ilustrações utilizando comandos de locali-
zação espacial; introdução da escrita dos próximos numerais da sequência; contagem oral até o vinte; cores e discriminação visual; ditado 
dos números; soma de quantidades para representar o mesmo número; escala de cores, utilizando pintura; conhecendo cores harmoniosas, 
utilizando pintura; cores e contemplação da criação. 

-Atividades complementares, desenvolvendo habilidades manuais e lógicas.  

Volume 6

DS: O que é a virtude. Virtudes Teologais: 
Fé, Esperança e Caridade.

AcD: Ato de Fé, Esperança e Caridade; Pe-
çamos o dom da Fé; desejo de santidade; A 
pequena coroa em honra do Sagrado Cora-
ção de Jesus

VdJ: Última ceia; Angústia e prisão; Jesus 
é condenado à morte; Negação de Pedro; 
Perante Pilatos e Herodes; Jesus Flagelado 
coroado de espinhos e condenado a morte

- Atividades de Escrita – Retomada das letras aprendidas e ordenação da sequência alfabética; lista de palavras e identificação das letras 
iniciais; comparando palavras, número de letras, letra inicial e letra final; palavras com mesma sílaba final;

- Atividades de Escrita: Continuação da sequência das letras do alfabeto, relacionando com o nome de um santo e conhecendo uma história 
de sua vida;

- Atividades de Recontagem de Histórias Bíblicas e histórias Piedosas – utilização de sequência lógica com imagens para recontar a Pará-
bola da “Casa construída sobre a rocha”. 

- Atividades de Fonética – Apresentação dos próximos fonemas, relacionando com o som inicial de nomes de santos e conhecendo um 
pouco de suas histórias;

- Atividades de Fonética – Palavras com mesmo fonema inicial; identificando o som dos fonemas aprendidos em versos; segmentação do 
fonema inicial em listas de palavras; discriminando fonemas em palavras diferentes; identificando fonemas no meio das palavras; Ativida-
des de memorização, com salmos e hinos dos santos;

- Atividades de apreciação de imagens sacras sobre a cruz e representação através de pinturas, recorte e colagem; arte com madeira pregos 
e barbante; isogravura; pintura com fita crepe;

- Matemática: representação de numerais e suas quantidades, a partir de versículos da Bíblia e ilustrações utilizando comandos de localiza-
ção espacial; introdução da escrita dos próximos numerais da sequência; cores e memorização; ditado dos números; soma de quantidades 
para representar o mesmo número; criando problemas com numerais; representação de quantidades com elementos de sua casa;

- Atividades complementares, desenvolvendo habilidades manuais e lógicas.  



Volume 7

DS: Virtudes Cardeais: Prudência, Justiça, 
Temperança e Fortaleza. Humildade

AcD: Meios para adquirir a prudência; 
Como conquistar a fortaleza; Como ser jus-
to; Temperança e sobriedade. 

VdJ: A via Sacra; Morte de Jesus; Jesus é 
sepultado. Ressureição; Ascenção ao céu.

- Atividades de Escrita – Retomada das letras aprendidas através de um ditado; ordenação da sequência alfabética; lista de palavras para 
segmentação do fonema inicial; lista de palavras para criação de rimas e confecção de tabela para comparação de palavras, número de letras, 
letra inicial e letra final; 

- Atividades de Escrita: Continuação da sequência das letras do alfabeto, relacionando com o nome de um santo e conhecendo uma história 
de sua vida; atividade de memorização envolvendo as letras do alfabeto; 

- Atividades de Recontagem de Histórias Bíblicas e histórias Piedosas  

- Atividades de Fonética – Apresentação dos próximos fonemas – vogais nasais - relacionando com o som inicial de nomes de santos e 
conhecendo um pouco de suas histórias;

- Atividades de Fonética – Palavras com mesmo fonema inicial e final; discriminando fonemas em palavras diferentes; identificando fone-
mas no meio das palavras;  

-Atividades de memorização com trechos bíblicos. 

- Atividades de contemplação do Belo, utilizando a imagem e frases de São Jerônimo para confecção de um marca páginas; utilização da 
passagem da Criação para confeccionar um desenhos com tinta guache e técnica de colagem de barbantes; modelagem com argila, a partir 
da História de Davi e Golias, trabalhando proporção. 

- Matemática: representação de numerais e suas quantidades, a partir de versículos da Bíblia e ilustrações, utilizando comandos de loca-
lização espacial; escrita dos numerais da sequência do 0 ao 9; problemas matemáticos envolvendo a representação das quantidades dos 
numerais trabalhados; ditado dos números; atividade de memorização a partir de sequências numéricas; contagem oral até o 20; 

- Atividades complementares, desenvolvendo habilidades manuais e lógicas.  

Volume 8

DS: Conselhos Evangélicos: Pobreza, Casti-
dade e Obediência.

AcD: A pobreza do Salvador; Oração para 
pedir a Pureza; Oração para pedir a obediên-
cia; Ladainha da humildade.

VdJ: São Felipe Neri; São Luis Gonzaga; 
Santa Josefina Bakhita; Santa Teresa Bene-
dita da Cruz. 

- Atividades de Escrita – Retomada das letras aprendidas através de ditado; atividades de escrita e ordenação da sequência alfabética; lista 
de palavras com mesma letra inicial, para treino viso-motor da cópia de palavras; lista de palavras para segmentação do fonema inicial; 

- Atividades de Recontagem de Histórias Bíblicas e Histórias Piedosas  

- Atividades de Fonética – Atividades envolvendo todos os fonemas aprendidos: Identificando entre palavras diferentes o mesmo fonema 
inicial; análise do fonema inicial; formação de pares de palavras com mesmo fonema inicial; identificação de palavras diferentes com o 
mesmo som final; formação de pares de palavras com o mesmo som final. 

- Atividades de memorização com trechos bíblicos. 

- Atividades de contemplação do Belo, utilizando a arte sacra para desenvolver habilidades artísticas, recorte e colagem, ilustração e repre-
sentação; coordenação motora-fina e apreciação de imagens; atividades que trabalham o conceito de simetria. 

- Matemática: representação de numerais e suas quantidades, a partir de versículos da Bíblia e ilustrações, utilizando comandos de locali-
zação espacial; treino da escrita dos numerais da sequência do 0 ao 9; problemas matemáticos envolvendo a representação das quantidades 
dos numerais trabalhados; ditado dos números; atividade de memorização a partir de sequências numéricas; contagem oral até o 20; 

- Atividades complementares, desenvolvendo habilidades manuais e lógicas.  



Volume 9

DS: Obras de Misericórdia Corporais.

AcD: Ato de Caridade; Como praticar obras 
de misericórdia; 

VdJ: Santa Isabel de Portugal; São Bene-
dito; São Camilo de Lelis; São Damião de 
Molokai.

- Atividades de Escrita – Ditado; atividades de escrita e ordenação da sequência alfabética; lista de palavras com mesma letra inicial, para 
treino viso-motor da cópia de palavras; lista de palavras para segmentação do fonema inicial; 

- Atividades de Recontagem de Histórias Bíblicas e Histórias Piedosas.  

- Atividades de Fonética – Atividades envolvendo todos os fonemas aprendidos: subtração de fonemas para formação de diferentes palavras 
e verificação do fonema retirado; adição de fonemas para formação de palavras. 

- Atividades de memorização com trechos bíblicos. 

- Atividades de contemplação do Belo, utilizando a arte sacra para desenvolver habilidades artísticas, recorte e colagem, ilustração e repre-
sentação; coordenação motora-fina e apreciação de imagens; atividades que apresentam o conceito de proporção. 

- Matemática: representação de numerais e suas quantidades, a partir de versículos da Bíblia e ilustrações, utilizando comandos de locali-
zação espacial; treino da escrita dos numerais da sequência do 0 ao 9; problemas matemáticos envolvendo a representação das quantidades 
dos numerais trabalhados; ditado dos números; atividade de memorização a partir de sequências numéricas; contagem oral até o 20; 

- Atividades complementares, desenvolvendo habilidades manuais e lógicas.  

Volume 10

DS: Obras de Misericórdia Espirituais. 

AcD: Como praticar as obras de Misericór-
dia; 

VdJ: Santo Ambrósio; São João Batista 
de La Salle; Santa Joana de Valois; Santa 
Mônica.

- Atividades de Escrita – Ditado; atividades de escrita e ordenação da sequência alfabética; lista de palavras com mesma letra inicial, para 
treino viso-motor da cópia de palavras; lista de palavras para segmentação do fonema inicial; 

- Atividades de Recontagem de Histórias Bíblicas e Histórias Piedosas.  

- Atividades de Fonética – Atividades envolvendo todos os fonemas aprendidos: 

Análise e Síntese oral de palavras com dois fonemas. Análise e Síntese oral de palavras com três fonemas. Análise e Síntese oral de palavras 
com quatro fonemas. 

- Atividades de memorização com trechos bíblicos. 

- Atividades de contemplação do Belo, utilizando a arte sacra para desenvolver habilidades artísticas, recorte e colagem, ilustração e re-
presentação; coordenação motora-fina e apreciação de imagens; atividades que apresentam o conceito de percepção do esquema corporal. 

- Matemática: representação de numerais e suas quantidades, a partir de versículos da Bíblia e ilustrações, utilizando comandos de locali-
zação espacial; treino da escrita dos numerais da sequência do 0 ao 9; problemas matemáticos envolvendo a representação das quantidades 
dos numerais trabalhados; ditado dos números; atividade de memorização a partir de sequências numéricas; contagem oral até o 20; 

- Atividades complementares, desenvolvendo habilidades manuais e lógicas.  


