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“Nós, acreditando que a criança normatípica possui poderes mentais adequados para lidar 

com todo o conhecimento que lhe é próprio, damos-lhe um currículo completo e generoso, 

cuidando apenas para que todo o conhecimento oferecido a ela seja vital, ou seja, que os 

fatos não sejam apresentados sem suas ideias formadoras.” 
Charlotte Mason 

 

 

ANO 1 

Bíblia (4 vezes na semana) 

Catecismo (1 vez na semana) 

História (2 vezes na semana) 

Período a ser estudado: os primeiros habitantes do Brasil e a chegada dos Portugueses 

Biografias sugeridas: Cabral, Caramuru ou Arariboia e Anchieta 

Literatura (2 vezes na semana): 

Uma lição para a leitura de contos de fadas e uma para leitura de fábulas de Esopo. 

Leitura Livre: Leia diariamente para suas crianças. Leituras livres não devem ser 

narradas apenas apreciadas. 

Alfabetização e Leitura (Diariamente): 

Escolha um programa de alfabetização que se adeque melhor às características de sua 

criança. Se a criança já está alfabetizada trabalhe com a leitura de trechos simples de 

livros vivos. 

Se você quiser fazer exercícios propostos por Mason para leitores iniciais vá ao blog 

Mãe de Catarina. 

caminhovivo.com
https://maedecatarina.wordpress.com/2019/11/28/licoes-de-leitura/
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Caligrafia e Cópia (Diariamente) 

Poesia (Diariamente): 

Uma poesia por dia. Poesias não requerem narração. 

Recitação: 

6 poemas ao ano 

6 hinos falados ao ano 

6 trechos bíblicos ao ano (parábolas, salmos, ou trechos de cerca de 6 versículos) 

Ciências: 

Livros de Sabedoria da natureza (2 vezes na semana) 

Caminhadas na natureza 

Lições objetivas 

Mantenha um Diário da Natureza 

Estudos especiais (1 vez na semana) 

Geografia (2 vezes na semana): 

Um livro de Geografia física (sugerimos o livro da Charlotte Mason – Geografia 

Elementar) e um livro sobre crianças de outros povos 

Matemática (Diariamente) : 

Trabalhe com o programa que mais se adeque à sua criança durante 15 minutos. 5 

minutos adicionais para exercícios mentais diários. 

Inglês (2 vezes na semana) 

Música 

Estudo do Compositor (1 vez na semana) 

Canto (2 vezes na semana) 

• Canções em inglês (2 por termo) 

• Canções folclóricas 

Apreciação musical diária 
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Biografias de compositores (opcional) 

Lições de piano ou outro instrumento (2 vezes na semana) 

Estudo do artista (1 vez na semana) 

Leituras Adicionais em Arte (opcional) 

Lição de desenho e/ou pintura (2 vezes na semana) 

Desenhos de objetos naturais: 

• termo 1: 6 frutas silvestres 

• termo 2: 6 flores silvestres 

• termo 3: 6 ramos/galhos 

• 6 animais que a criança já viu (por termo) 

Desenhos de memória 

Ilustrações de contos lidos 

Prática desportiva e brincadeiras livres (diariamente) 

Trabalhos manuais 
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