INFANTIL – I AxBxC
Segunda-feira, 14 de agosto de 2017
IMPORTANTE: Dia 15 de agosto comemoramos a Assunção de
Nossa Senhora.
“Ao celebrar a sua Assunção ao Céu em corpo e alma, oramos a
Maria para que ajude os homens e as mulheres do nosso tempo a
viverem com fé e esperança neste mundo, procurando o Reino de
Deus em todas as coisas…” São João Paulo II

CLASSE: Acolhimento com roda de conversa e músicas infantis. /
ORAÇÃO DO DIA: “Papai do Céu, ensina-nos a amar e respeitar o
próximo”. / CANÇÃO DO DIA: “Rei Davi...” / HORA DAS NOVIDADES: Degustação de pipocas. / TÉCNICAS DE REDAÇÃO: Ouvir a
história “A girafinha Flor” com auxílio do livro. / CONTEÚDO: Revisão
das letras estudadas. / Estudo da letra “Nn”. / Texto literário: Contos. /
PROCEDIMENTOS: Apresentação da letra “Nn” através da ficha
didática/Análise morfológica da palavra-chave “NAVIO”. / Visualização de gravuras cujo nome iniciam com a letra em estudo/ Tentativa
da escrita da letra “Nn” no quadro feito pelas crianças/ Promoção da
leitura apontada do alfabeto móvel. / Leitura coletiva do poema “ A
valsa das pulgas” de Ruth Rocha para melhor fixação. / CLASSE:
Tarefa no livro de Caligrafia pág. 14. / Português pág. 51. LANCHE:
Abençoa Senhor o alimento que vou lanchar, para melhor nos servir e
saúde nos dá. / VIVÊNCIA CORPORAL: Atividade Extra.(Judô, Balett
e Natação) / CASA: Tarefa Impressa.

Quarta-feira, 16 de agosto de 2017
IMPORTANTE: FERIADO – ANIVERSARIO DE TERESINA

Que linda nossa cidade! Apesar de está perdendo o verde que a caracteriza,
continuamos te amando muito com respeito aos rios que te cortam e ao povo
que em ti habita, Parabéns Teresina por teus 165 anos de vida.

Terça-feira, 15 de agosto de 2017
IMPORTANTE: Parabéns Teresina, cidade menina, pelos seus
165 anos, dona de um sol quente que ilumina e um povo amigo e
acolhedor, por onde passam os rios Poty e Parnaiba, levando os
sonhos da população que aqui mora!!!!!
SALIMAS (Salão do livro do Madre Savina)
Horário: 18 horas
Local: Prádio II

Quinta-feira, 17 de agosto de 2017
IMPORTANTE:

Teresina terra e luz adjacente! Enaltece e resplandece em meu ser o desejo glorioso e ardente de te amar! És vida! És
linda! Minha Teresina não troco jamais... THE AMO!
CLASSE: Acolhimento com jogos de encaixe ao som de músicas
animadas. / ORAÇÃO DO DIA: “Oração ao Querido Anjo da Guarda”
/ CANÇÃO DO DIA: “O amor de Deus é maravilhoso...” / HORA DA
NOVIDADE: Promoção de brincadeira com boliche. / TÉCNICA DE
REDAÇÃO: Leitura das letras do alfabeto para identificação da letra
trabalhada. / CONTEÚDO: Natureza e Sociedade: A rua e bairro. /
Estudo da família silábica da letra “Nn”. / Alfabeto. / PROCEDIMENTOS: Leitura coletiva do alfabeto móvel. / Visualização exploração de
imagens de bairros. / Conversa informal sobre os bairros que tem na
nossa cidade. / Explicar que os bairros são composto por ruas e que
elas recebem nome de pessoas importantes da história da nossa
cidade. / Leitura do poema “A valsa das pulgas”/ Leitura apontada da
família silábica da letra “Nn”. / Visualização de figuras cujo nome
iniciam com a família silábica da letra em estudo. / CLASSE: Caderno
de escrita. / Tarefa no livro de Natureza e Sociedade págs. 93 e 94/
Prenome. / INGLÊS: Rever os vocabulários, cantar a música “In
something new!” pág. 20 (costa) e responder a pág. 17 do workbook.
/ LANCHE: Agradecimentos ao Pai do Céu em coro, pela graça do
alimento de cada dia / Pedidos de bênçãos a todos os lanches e que
tenha sempre alimento em todas as mesas do mundo. / VIVÊNCIA
CORPORAL: Brincadeira no parquinho. / CASA: Tarefa no livro de
Portuguesa págs. 52, 53 e 54. / Caderno de escrita. / Prenome. /
INGLÊS: Rever com o seu orientador os vocabulários e responder a
Tarefa Impressa.

Sexta-feira, 18 de agosto de 2017
IMPORTANTE: Profª Orlane, amanhã é dia de festa, é o seu aniver-

sário!!!
Você é uma pessoa que acreditou nas suas possibilidades. Traçou seus
objetivos e se empenha para realizar cada um deles com firmeza e dignidade.
Talvez no dia a dia, você nem perceba quantas pessoas admiram sua maneira
de ser e até se inspiram nos seus exemplos.
Que a senhora continue sempre assim, sendo dominada por Madre Savina
e acima de tudo, iluminada por Deus que é nosso Pai, nosso Senhor. PARABÉNS!!!!

CLASSE: Acolhimento com brinquedo favorito. / ORAÇÃO DO DIA:
“Ave Maria seguida de pedidos de proteção.” / CANÇÃO DO DIA: “O
pintinho no telhado” / HORA DAS NOVIDADES: Manuseio da Bíblia

infantil. / TÉCNICAS DE REDAÇÃO: Recontagem da história “A
girafinha Flor” realizada pelas crianças. / CONTEÚDO: Ensino Religioso: Jeito de falar com Deus. / Revisão dos conteúdos estudados
durante a semana. / PROCEDIMENTOS: Conversa informal sobre a
importância de termos momentos de orações. / Explicar que devemos
agradecer a Deus em todos os momentos principalmente ao acorda,
ao dormir, antes das refeições, quando estamos tristes e alegres. /
Comentar com as crianças que não existe uma única posição para
fazermos nossas orações e que todo e qualquer lugar é propicio para
nos comunicarmos com Deus. / Através do manuseio da Bíblia falar
aos alunos que nela está escrito toda a palavra do “Senhor” e que
também é uma forma de se comunicar com Deus/ Realização da
leitura de uma passagem da Bíblia e em seguida agradecer a Deus
por mais um dia. / Revisão dos conteúdos estudados. / CLASSE:
Tarefa no livro de Religião pág. 32. / Prenome / Caderno de escrita. /
LANCHE: Oração de agradecimento a Deus pelo lanche e pedidos
de bênçãos com orientação de bons hábitos e boas maneiras necessárias à mesa. / Higienização dos dentes. / VIVÊNCIA CORPORAL:
Brincadeira na Casinha Encantada. / CASA: Tarefa Impressa.

INFANTIL – II AxBxC
Segunda-feira, 14 de agosto de 2017
IMPORTANTE: Dia 15 de agosto comemoramos a Assunção

de
Nossa Senhora.
“Ao celebrar a sua Assunção ao Céu em corpo e alma, oramos a Maria
para que ajude os homens e as mulheres do nosso tempo a viverem com fé e
esperança neste mundo, procurando o Reino de Deus em todas as coisas…”
São João Paulo II

CLASSE: Acolhimento com músicas de Bom Dia! (Manhã) e Boa
Tarde! (Tarde). / ORAÇÃO DO DIA: Senhor Deus, ajuda-me a ter
coração puro e bondoso. / CANÇÃO DO DIA: “Fui a feira” / HORA
DAS NOVIDADES: Leitura do paradidático “Girafinha Flor faz uma
descoberta”. / TÉCNICAS DE REDAÇÃO: Exploração oral do paradidático lido. / LÍNGUA PORTUGUESA: Apresentação e estudo da
letra “Zz” sua família silábica e sua palavra-chave (zebra). / Exploração do texto “ A zebra” apresentado do livro de Português pág. 90 e
tarefa da mesma. / Leitura e copia no caderno da família em estudo. /
Formação de palavrinhas escrita com “Zz”. / Tarefa no livro de Caligrafia pág. 60. / MATEMÁTICA: Exercitação dos numerais por extenso de 0 à 10 (zero à dez). / Leitura dos numerais do 0 a 59. / Pares e
ímpares. / Ordem crescente e decrescente. / Contagem com o material concreto. / Noções de geometria (cubo e esfera). / Tarefa no livro
de Matemática pág. 82. / LANCHE: Abençoa Senhor o alimento que
vou lanchar, para melhor nos servir e saúde nos dá. / VIVÊNCIA
CORPORAL: Atividades extras (judô, balett e natação) / CASA:
Leitura e cópia da família silábica d letra “Zz” e sua palavra-chave
(zebra) no caderno de Caligrafia (Não esquecer de fazer o cabeçalho
completo com uso da plaquinha). / Tarefa impressa.

Quarta-feira, 16 de agosto de 2017
IMPORTANTE: FERIADO – ANIVERSÁRIO DE TERESINA

Que linda nossa cidade! Apesar de estar perdendo o verde que a caracteriza,
continuamos te amando muito com respeito aos rios que te cortam e ao povo
que em ti habita, Parabéns Teresina por teus 165 anos de vida.

LEMBRETE: Confeccione um cartaz sobre um ponto Turístico de
Teresina e traga para a aula do dia 15/08 para ser apresentado em
sala de aula.

Terça-feira, 15 de agosto de 2017
IMPORTANTE:

Parabéns Teresina, cidade menina, pelos seus 165
anos, dona de um sol quente que ilumina e um povo amigo e acolhedor, por
onde passam os rios Poty e Parnaiba, levando os sonhos da população que
aqui mora!!!!!

SALIMAS (Salão do livro do Madre Savina)
Horário: 18 horas
Local: Prádio II

Quinta-feira, 17 de agosto de 2017
IMPORTANTE:

Teresina terra e luz adjacente! Enaltece e resplandece em meu ser o desejo glorioso e ardente de te amar! És vida! És
linda! Minha Teresina não troco jamais... THE AMO!
CLASSE: Acolhimento com músicas de boas-vindas. / ORAÇÃO DO
DIA: Oração espontânea feita pelos alunos. / CANÇÃO DO DIA:
“Mãezinha do Céu” / HORA DA NOVIDADE: Leitura do paradidático
“Girafinha Flor faz uma descoberta”. / TÉCNICA DE REDAÇÃO:
Ilustração da capa do livro paradidático em estudo. / LÍNGUA PORTUGUESA: Produção de texto através de gravura, escrita do texto no
quadro e leitura coletiva e individual. / Ordenação de palavrinhas e
frases. / Separação de sílabas. / Autoditado. / Tarefa no livro de Português pág. 98. / MATEMÁTICA: Contagem com material concreto. /
Resolução de continhas. / Leitura dos numerais do “0 a 59”. / Pares e
ímpares. / Ordem crescente e decrescente. / Revisão dos sólidos em
estudo. / Ditado dos numerais no caderno. / Tarefa no livro de Matemática pág. 85. / LANCHE: Agradecimentos ao Pai do Céu em coro,
pela graça do alimento de cada dia / Pedidos de bênçãos a todos os
lanches e que tenha sempre alimento em todas as mesas do mundo.
/ VIVÊNCIA CORPORAL: Brincadeiras na brinquedoteca. / CASA:
Tarefa impressa. / Tarefa no livro de Matemática págs. 86 e 87. /
Tarefa no livro de Português pág. 100.

Sexta-feira, 18 de agosto de 2017
IMPORTANTE: Profª Orlane, amanhã é dia de festa, é o seu aniver-

sário!!!
Você é uma pessoa que acreditou nas suas possibilidades. Traçou seus
objetivos e se empenha para realizar cada um deles com firmeza e dignidade.
Talvez no dia a dia, você nem perceba quantas pessoas admiram sua maneira
de ser e até se inspiram nos seus exemplos.
Que a senhora continue sempre assim, sendo dominada por Madre Savina
e acima de tudo, iluminada por Deus que é nosso Pai, nosso Senhor. PARABÉNS!!!!

CLASSE: Acolhimento com músicas de relaxamento no CD. / ORAÇÃO DO DIA: “Pai Nosso” com pedidos de felicidades. / CANÇÃO
DO DIA: “A cobra não tem pé” / HORA DAS NOVIDADES: Casinha
encantada. / TÉCNICAS DE REDAÇÃO: Relato oral sobre as brincadeiras na Casinha Encantada. / LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA: Revisão dos conteúdos estudados na semana. / Leitura de

palavrinhas e frases. / Ordenação de palavrinhas. / Separação de
sílabas. / Autoditado através de gravuras. / Leituras dos numerais de
“0 a 59”. / Pares e ímpares. / Sucessores e antecessores. / Resolução
de continhas e probleminhas de adição e subtração. / LANCHE:

Oração de agradecimento a Deus pelo lanche e pedidos de bênçãos com orientação de bons hábitos e boas maneiras necessárias à mesa. / Higienização dos dentes. / VIVÊNCIA CORPORAL:
Brincadeiras no parquinho. / CASA: Tarefa no caderno. / Tarefa no
livro de Português págs. 92 e 93. / Matemática pág. 117

