MATERNAL – I AxB
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: Acolhida com músicas infantis. / ORAÇÃO DO DIA: “Papai do Céu, abençoe
nosso dia e nos proteja das quedas e acidentes.” / CANÇÃO DO DIA: “O peixinho mora
no mar, no lago e no rio.” / HORA DAS NOVIDADES: Brincar com balões vermelhos,
amarelos e azuis. / RODA DE HISTÓRIAS: Ouvido a historinha “As formas do
Mundinho” através de fantoches. / CONTEÚDO: Relembrando as formas geométricas. /
Prenome / Oralidade. / PROCEDIMENTOS: Estudo da historinha com promoção de
questionamentos. / Iniciar a aula distribuindo blocos lógicos e deixando que as crianças
manuseiem e brinquem livremente com as formas. / Organizá-los em rodinha e
conversar sobre as formas geométricas planas (quadrado, retângulo, círculo e
triangulo). / Apresentar uma forma de cada vez acompanhando com o dedo o contorno
de cada uma. / Orientar para que desenhem esse contorno com os dedos no ar. / Ex.:
Este é o quadrado. Vamos desenhar esse contorno com o dedo no ar? / Tentativa de
leitura individual do Poema “A Foca" de Vinicius de Moraes. / CLASSE: Contorno das
formas geométricas usando lã colorida. / Inglês (Mat. I “AxB”): Apresentação do
número 4 (four) e músicas em inglês. / LANCHE: Abençoa Senhor o alimento que vou
lanchar, para melhor nos servir e saúde nos dá. / VIVÊNCIA CORPORAL: Abençoa
Senhor o alimento que eu vou lanchar, para melhor nos servir e saúde nos dá. / CASA:
Atividade Impressa. / Inglês (Mat. I “AxB”): Responder atividade xerografada.

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.

IMPORTANTE: Para se chegar onde deseja é necessário acreditar no impossível e
aprender a enxergar o invisível. Hugo Paz

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
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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: Acolhida com paradidáticos infantis. / ORAÇÃO DO DIA: “Oração do Anjo da
Guarda.” / CANÇÃO DO DIA: “Guto bate com um martelo...” / HORA DA NOVIDADE:
Brincadeira com fantoches. / RODA DE HISTÓRIAS: Contar a historinha “As Formas do
Mundinho” através de placas ilustrativas.

/ CONTEÚDO: Aberto e Fechado / Percepção visual / Higiene e saúde – os cuidados
com o nosso corpo. / PROCEDIMENTOS: Iniciar a aula perguntando aos alunos o que
eles sabem sobre higiene e depois inicie uma conversa falando sobre o que é higiene e
qual a importância para as pessoas. / Exploração de cartazes sobre as práticas de
higiene e hábitos saudáveis (escovação dos dentes, higiene corporal, cuidado com os
alimentos.). / Montar um painel junto com as crianças sobre as práticas saudáveis,
utilizando embalagens de produtos de higiene pessoal. / Em rodinha, fazer leitura
coletiva da poesia “A Foca” de Vinicius de Moraes. / Trabalhar os conceitos aberto e
fechado usando material concreto (mochila das crianças, a porta da sala, os olhos, a
boca), para que as crianças assimilem mais facilmente. / CLASSE: Painel coletivo. /
LANCHE: Papai do Céu, eu agradeço pelo meu lanchinho que agora vou comer, cuida
para que nunca falte alimento para nenhuma criança. Amém! / VIVÊNCIA CORPORAL:
Atividade de relaxamento com músicas. / Atividade de recreação com bola. /
Psicomotricidade (Mat. I “A”): Construção de um brinquedo utilizando jornal, fita
gomada, papel crepom e lã. / Brincar espontaneamente ao ar livre. / CASA: Atividade
impressa.

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

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: Acolhida com paradidáticos infantis. / ORAÇÃO DO DIA: “Oração da família.”
/ CANÇÃO DO DIA: “Bochecha...” / HORA DA NOVIDADE: Visualização de fotos com
diferentes tipos de famílias. / RODA DE HISTÓRIAS: Contar a historinha “As Formas do
Mundinho” através de placas ilustrativas. / CONTEÚDO: O Cordeiro - Amizade /
PROCEDIMENTOS: Em rodinha, falar sobre a importância de ter amigos, que eles nos
ouvem e aconselham. / Falar que Jesus Cristo representa a amizade entre Deus e as
pessoas. / Explicar que antes de Jesus o cordeiro era o símbolo da amizade, mostrar a
figura do cordeiro. / Leitura individual da poesia “A Foca” de Vinicius de Moraes, através
de cartaz ilustrativo. / CLASSE: Atividade Impressa. / LANCHE: Meu querido Papai do
Céu, muito obrigado, pelo lanchinho gostoso que agora vou comer, abençoa o alimento
de todas as famílias e que não falte em nenhum lar. Amém! / VIVÊNCIA CORPORAL:
Brinquedoteca. / Atividade na Casinha Encantada. / Psicomotricidade (Mat. I “B”):
Construção de um brinquedo utilizando jornal, fita gomada, papel crepom e lã. / Brincar
espontaneamente ao ar livre. / CASA: Livro Na Amizade de Deus página 48 e 49.

Acompanhe todas as Atividades e Eventos da nossa Escola, acesse o
site:www.madresavina.com.br e o nosso Facebook Colégio Madre Savina.

MATERNAL – 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: Acolhida com massa de modelar e palito de picolé. / ORAÇÃO DO DIA:
“Senhor, obrigado por cuidar de todos nós. Amém!” / CANÇÃO DO DIA: “Bochecha...” /
HORA DAS NOVIDADES: Assistir a lenda do Cabeça de Cuia oportunizando relados
dos alunos sobre a mesma. / RODA DE HISTÓRIAS: Ouvir a lenda do cabeça de cuia
através de cartaz ilustrativo, seguida de questionamentos. / CONTEÚDO: Linguagem:
alfabeto: Apresentação da letra L e suas diferentes formas / Rever as letras “B a J” /
Expressão oral / Matemática: Rever as cores estudadas. / Natureza e Sociedade: 1608 Dia do Aniversário de Teresina. / PROCEDIMENTOS: Em rodinha, visualização dos
pontos turísticos de Teresina e exploração oral dos mesmos. / Conversa informal sobre
a importância do aniversário da nossa Cidade. / Ouvir o Hino de Teresina através de
CD, estimulando as crianças a contar. / Apresentação da letra L através de cartaz
ilustrativo. / Estudo morfológico da letra em estudo através da cantiga “Meu limão, Meu
limoeiro”. / Leitura coletiva do alfabeto enfatizando as letras em estudo (B, C, D, F, G, H,
J). /Promoção de ditado com as letras em estudo no quadro acrílico. / Associação das
cores em estudo ao objeto da sala de aula. / CLASSE: Portfólio / LANCHE: Oração de
agradecimento a Deus pelo lanche e pedidos de bênçãos com orientação de bons
hábitos e boas maneiras necessárias à mesa. / VIVÊNCIA CORPORAL: Promoção de
brincadeira na casinha encantada. / CASA: Tarefa Impressa.

Quarta-feira, 16 de agosto de 2017
IMPORTANTE: FERIADO – ANIVERSÁRIO 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: Acolhida com Manuseios de Paradidáticos Infantis. / ORAÇÃO DO DIA:
“Papai do Céu, abençoe todas as crianças dando-lhes paz e união.” / CANÇÃO DO
DIA: A dona aranha. / HORA DAS NOVIDADES: Brincadeiras com fantoses,
desenvolvendo a criatividade. / RODA DE HISTÓRIAS: Visualização da lenda “Cabeça
de Cuia”, desenvolvendo a percepção visual. / CONTEÚDO: Linguagem: Rever as
vogais e suas palavras geradoras. / Prenome / Cantigas de Rodas. / Matemática:
Noções de tamanhos: Curto, Comprido e Longo. / Rever as formas geométricas. /
PROCEDIMENTOS: Em rodinha manuseio das vogais com material emborrachados /
Contorno das vogais na caixa de areia. / Cantar a cantiga de roda “Meu limão, meu
limoeiro”, enfatizando na cantiga as vogais em estudo (A, E, I, O, U). / Camuflar as
vogais em sala de aula e solicitar que os alunos as enconte e as indentifique-as. /
Promoção dos bingos dos Prenomes. / Distribuir para os alunos pedaços de lãs, para
que os mesmos façam comparações de diversos tamanhos (curto, comprido e longo). /
Manuseio e identificação das formas geométricas através dos blocos lógicos. / Associar
as formas geométricas aos objetos ao cotidiano dos alunos (bola, livro, chapéu, dado...)
/ CLASSE: Exercitação das vogais no Papel Chamex. / LANCHE: Oração de
agradecimento a Deus pelo lanche e pedidos de bênçãos com orientação de bons
hábitos e boas maneiras necessárias à mesa. / VIVÊNCIA CORPORAL: Brincadeiras
dirigidas no campinho. / Pisicomotricidade (Mat. II “AxB”): Construção de um
brinquedo utilizando jornal, fita gomada, papel crepom e lã. / Brincar espontaneamente
ao ar livre. / CASA: Livro de Caligrafia páginas 29 e 30 / Livro de Matemática página 73.
LEMBRETE: Maezinha, amanhã sexta-feira (18/08) precisarei levar para a escola
_______________________ para o nosso Projeto Alimentação Saudável. Obrigada!

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

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: Acolhida com de Brincadeiras com seus Brinquedos preferidos. / ORAÇÃO
DO DIA: “Orações espontâneas feita pelas crianças.” / CANÇÃO DO DIA: “O Amor de
Deus é maravilhoso.” / HORA DAS NOVIDADES: Promoções de brincadeiras com
fichas do prenome ao som de canções alegres. / RODA DE HISTÓRIAS: Recontagem
da Lenda Cabeça de Cuia pelos alunos com auxílio de gravuras. / CONTEÚDO:
Matemática: Rever os numerais “0 a 11” e suas quantidades / Contagem / Projeto
Alimentação Saudável. / Natureza e Sociedade: Órgãos dos sentidos: Paladar / Rever
os órgãos: Visão e olfato. / PROCEDIMENTOS: Visualização através de fichas
ilustrativas dos numerais em estudo (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

/ Solicitar que os alunos associem os numerais as suas quantidades correspondentes
através de objetos concretos (tampinhas, palitos de picolé...). / Promoção do boliche dos
numerais. / Visualizações através de vídeo sobre a importância dos alimentos saudáveis
para a nossa vida. / Demonstrações de alguns alimentos saudáveis trazidos pelos
alunos. / Promoção de brincadeira da cabra cega, vendando os olhos das crianças e
solicitar que os mesmos degustem os alimentos trazidos por eles, identificando os
alimentos (doces, azedos, salgados). / CLASSE: Tarefa Impressa. / LANCHE: Oração
de agradecimento a Deus pelo lanche e pedidos de bênçãos com orientação de bons
hábitos e boas maneiras necessárias à mesa. / VIVÊNCIA CORPORAL: Relaxamento
com músicas suáveis. / Pisicomotricidade (Mat. II “C”): Construção de um brinquedo
utilizando jornal, fita gomada, papel crepom e lã. / Brincar espontaneamente ao ar livre. /
CASA: Livro de Natureza e Sociedade página 31 / Almanaque dos números páginas 09.

