INFANTIL – I AxBxC
Segunda-feira, 21 de agosto de 2017
IMPORTANTE: A cultura de um povo é o seu maior patrimônio.
Preservá-la é resgatar a história, perpetuar valores, é permitir que as novas
gerações não vivam sob as trevas do anonimato. Nildo Lage

CLASSE: Acolhimento com roda de conversa e músicas alegres. /
ORAÇÃO DO DIA: Oração ao querido Anjo da Guarda. / CANÇÃO
DO DIA: “Pula, Pula Pipoquinha...” / HORA DAS NOVIDADES: Degustação de pipocas. / TÉCNICAS DE REDAÇÃO: Assistir ao filme
“Sitio do Pica pau Amarelo”. / CONTEÚDO: Apresentação da letra
“Pp” e sua palavra-chave (pipoca). / Revisão das letras estudadas. /
PROCEDIMENTOS: Em rodinha apresentação da lenda “Saci Perere”. / Realização de questionamento com as crianças sobre o personagem. / Explicar às crianças que o “Saci” é um personagem folclórico. / Explicar as crianças que as lendas fazem parte do nosso folclore. / Relatar os nomes de outras lendas conhecidas do nosso estado/
Apresentação da letra “Pp” através da ficha didática. / Visualização de
palavras e gravuras cujo nomes iniciam com a letra em estudo. /
Leitura apontada do alfabeto/ Degustação de pipocas. / CLASSE:
Tarefa no livro de Caligrafia pág. 52. / Livro de Português pág. 35. /
Portfolio / LANCHE: Abençoa Senhor o alimento que vou lanchar,
para melhor nos servir e saúde nos dá. / VIVÊNCIA CORPORAL:
Atividade Extra (Judô, Ballet e Natação). / CASA: Tarefa no livro de
Português págs. 36 e37. / Prenome.

Terça-feira, 22 de agosto de 2017
IMPORTANTE: Nosso folclore é um dos mais ricos do mundo. Mas,

devido às dimensões continentais de nosso país, cada região tem tradições
específicas, que acabam passando despercebidas para o resto do país. Um
dos objetivos do Dia do Folclore é que tal conhecimento seja compartilhado
nacionalmente.

CLASSE: Acolhimento com massa de modelar colorida ao som de
músicas infantis. / ORAÇÃO DO DIA: “Senhor me guia pelo caminho
do amor e da solidariedade”. / CANÇÃO DO DIA: “Como pode um
peixe vivo...” / HORA DAS NOVIDADES: Caixa-surpresa com a letra
“Pp” e um peixinho de brinquedo. / TÉCNICAS DE REDAÇÃO: Leitura da lenda Cabeça de Cuia. / CONTEÚDOS: Natureza e Sociedade:
Dia do Folclore. / Estudo do numeral “20” e sua quantidade. / Revisão
dos números já estudados. / Revisão da letra “Pp”. / PROCEDIMENTO: Realização de contagem utilizando material concreto. / Visualização dos numerais no quadro e associação da sua respectiva quantidade. / Leitura da família silábica da letra “Pp” com auxílio da

Quinta-feira, 24 de agosto de 2017
IMPORTANTE:

25 de Agosto é o Dia do Soldado. O verdadeiro
militar deve ser respeitado pela sociedade, amado pelas crianças e temido pelos meliantes.
CLASSE: Acolhimento com jogos educativos. / ORAÇÃO DO DIA:
“Senhor Deus, ensina-me a ter compaixão e paciência para ajudar
quem necessita” / CANÇÃO DO DIA: “A formiguinha” / HORA DA
NOVIDADE: Ouvir a história “A viagem da sementinha”. / CONTEÚDO: Revisão dos conteúdos para a Avaliação de Língua Portuguesa
e aplicação da mesma. / CLASSE: / INGLÊS: Projeto Viagem Encantada da Literatura Infantil através do mundo mágico da Disney e
houve exibição de filme em inglês. / 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: Casinha Encantada. /
CASA: Tarefa de Revisão de Matemática. / INGLÊS: Rever com o
seu orientador o resumo do filme e responder a atividade xerografada
sobre o filme assistido.

Sexta-feira, 25 de agosto de 2017
IMPORTANTE:

25 de agosto - Dia do Soldado. Esta data foi
escolhida em homenagem a um grande militar brasileiro, Luís Alves de
Lima e Silva, mais conhecido com Duque de Caxias.
CLASSE: Acolhimento com paradidático infantil. / ORAÇÃO DO DIA:
“Papai do Céu, meu amigo, ensina-me a ser humilde e a pedir perdão
quando eu não for amigo e um bom companheiro”. / CANÇÃO DO
DIA: “Zé bochecha”. / HORA DAS NOVIDADES: Exploração da
história “A viagem da sementinha”. / CONTEÚDO: Revisão para
Avaliação de Matemática e aplicação da mesma. / 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. / CASA: Tarefa Impressa.

professora. / Associação das sílabas com palavras. / Leitura de lendas folclóricas. / Listagem de palavras iniciadas com a letra em estudo no quadro. / Tentativa de escrita da família silábica da letra “Pp”
feita pelas crianças. / Leitura coletiva do poema “A valsa das pulgas”
de Ruht Rocha para melhor fixação do mesmo. / CLASSE: Tarefa no
livro de Natureza e Sociedade pág. 128. / Matemática pág. 225. /
Caligrafia 1 pág. 12. / LANCHE: Meu Deus, eu Te agradeço pelo
meu alimento, que a sua bondade nos dá. Abençoe os que trabalham para termos o que comer. Amém! / VIVÊNCIA CORPORAL:
Brincadeira no campinho. / CASA: Tarefa no livro de Matemática
págs. 226, 231, 232 e 239. / Natureza e Sociedade pág. 127.

Quarta-feira, 23 de agosto de 2017
IMPORTANTE: A cultura brasileira nasce da força e da identificação

de seus criadores com a terra tropical: seus mitos, suas verdades e seus
enfrentamentos. Por isso, nossa cultura se manifesta das formas mais
diversas na defesa e descobrimento dos problemas e soluções para o país.
Aldo Moraes

CLASSE: Atividade de acolhimento com jogos educativos. / ORAÇÃO DO DIA: “Pai Nosso”, com pedidos espontâneos feito pelos
alunos. / CANÇÃO DO DIA: “Marcha soldado” / HORA DAS NOVIDADES: Promoção de brincadeiras com mimicas. / TÉCNICA DE
REDAÇÃO: Leitura da lenda “Curupira” com auxílio de gravuras. /
CONTEÚDO: Revisão dos numerais estudados de 0 a 20 e sua quantidade. / Natureza e Sociedade: Dia do Soldado (25/08). / PROCEDIMENTOS: Apresentação do numeral “20” através da ficha didática. /
Contagem com tampinhas coloridas. / Leitura da sequência numérica
de 0 a 20. / Exploração da escrita dos numerais no quadro associando com a quantidade respectiva ao número. / Conversa informal
sobre o soldado. / Visualização dos objetos utilizados por eles. / Comentar sobre a importância do soldado em nossa sociedade. / Promoção da lenda do “Curupira” seguida de questionamento. / CLASSE: Portfolio. / Tarefa no livro de Caligrafia pág. 53. / INGLÊS: Rever
os vocabulários responder a pág. 22(frente/costa) do livro, cantar a
música “In something” pág.20 (costa) do livro. / LANCHE: Ó meu
bondoso Papai do Céu, queremos agradecer o lanchinho que agora
vamos comer. Que não falte alimento em nossa casa. / VIVÊNCIA
CORPORAL: Brincadeiras no campinho. / CASA: Tarefa de Revisão
de Língua Portuguesa. / INGLÊS: Rever com o seu orientador os
vocabulários e responder a pág. 19 do workbook cobrindo os pontinhos e pintando corretamente.

INFANTIL – II AxBxC
Segunda-feira, 21 de agosto de 2017
IMPORTANTE: A cultura de um povo é o seu maior patrimônio.

Preservá-la é resgatar a história, perpetuar valores, é permitir que as novas
gerações não vivam sob as trevas do anonimato. Nildo Lage

CLASSE: Acolhimento com músicas de boas-vindas e manuseio
com massinhas de modelar. / ORAÇÃO DO DIA: Pedir ao Papai do
Céu proteção para a semana que está iniciando. / CANÇÃO DO
DIA: “O amor de Deus é maravilhoso” / HORA DAS NOVIDADES:
Visualização das gravuras do paradidático “Girafinha Flor faz uma
descoberta”. / TÉCNICAS DE REDAÇÃO: Exploração oral das gravuras do para didático lido e leitura coletiva do mesmo. / LÍNGUA
PORTUGUESA: Leitura do alfabeto e contagem das mesmas. /
Formação de frases através de gravuras. / Leitura de palavrinhas e
frases. / Separação de sílabas. / Ditado conversado. / Tarefa no livro
de Português pág. 108. / MATEMÁTICA: Exercitação das famílias
numéricas do “20, 30, 40 e 50”. / Sucessor e antecessor. / Pares e
ímpares. / Ordem crescente e decrescente. / Cópia dos números por
extenso de “0 a 10”. / Resolução de continhas com participação dos
alunos no quadro. / 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: Tarefa
Impressa. / Tarefa no livro de Português pág. 107.

Terça-feira, 22 de agosto de 2017
IMPORTANTE: Nosso folclore é um dos mais ricos do mundo. Mas,

devido às dimensões continentais de nosso país, cada região tem tradições
específicas, que acabam passando despercebidas para o resto do país. Um
dos objetivos do Dia do Folclore é que tal conhecimento seja compartilhado
nacionalmente.

CLASSE: Acolhimento com Com músicas de Bom Dia! (Manhã) e
Boa Tarde! (Tarde). / ORAÇÃO DO DIA: Oração para o Anjo da
Guarda. / CANÇÃO DO DIA: “Fui a feira” / HORA DAS NOVIDADES: Leitura da historinha “Girafinha Flor faz uma descoberta”. /
TÉCNICAS DE REDAÇÃO: Dramatização da historinha lida. / LÍNGUA PORTUGUESA: Exercitação das famílias silábicas do “Rr”,
“Ss”, “Tt”, “Vv”, “Xx”, e “Zz”. / Ditado de frases. / Formação de palavrinhas. / Separação de sílabas. / Leitura coletiva e individual. MATEMÁTICA: Resolução de continhas. / Leitura dos numerais do “30 a
59”, enfatizando os pares e ímpares. / Sucessor e antecessor. / Ordem crescente e decrescente. / Cópia doa numerais em estudo no
caderno. / Exercitação dos numerais por extenso no quadro. /

Quinta-feira, 24 de agosto de 2017
IMPORTANTE:

25 de Agosto é o Dia do Soldado. O verdadeiro
militar deve ser respeitado pela sociedade, amado pelas crianças e temido
pelos meliantes.

CLASSE: Acolhimento com músicas alegres. / ORAÇÃO DO DIA:
Oração espontânea feitas pelos alunos. / CANÇÃO DO DIA: “Uma
minhoquinha” / HORA DA NOVIDADE: Caixa-surpresa com gravuras
das palavras-chave das letras em estudo. / TÉCNICA DE REDAÇÃO:
Formação de frases com as gravuras retiradas da caixa surpresa. /
LÍNGUA PORTUGUESA: Revisão dos conteúdos estudados para
avaliação de Língua Portuguesa e aplicação da mesma. / 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. / CASA: Tarefa de revisão de Matemática.

Sexta-feira, 25 de agosto de 2017
IMPORTANTE: 25 de agosto - Dia do Soldado. Esta data foi esco-

lhida em homenagem a um grande militar brasileiro, Luís Alves de Lima e
Silva, mais conhecido com Duque de Caxias.

CLASSE: Acolhimento com músicas de boas-vindas e manuseio
com brinquedos educativos. / ORAÇÃO DO DIA: “Ave Maria” com
pedidos de sabedoria para realizar uma boa avaliação. / CANÇÃO
DO DIA: “Música dos numerais” / HISTÓRIA E GEOGRAFIA: Dia do
soldado. / Conversa informal sobre o Dia do Soldado. / Confecção de
chapéu e desfile. / MATEMÁTICA: Revisão dos conteúdos estudados para avaliação e aplicação da mesma. / 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. / Elabore frases no caderno com
as gravuras do livro de Português da pág. 100. / Escreva os numerais de “30 a 59” e circule os números pares com lápis de cor vermelho.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA: Conversa informal sobre o dia do Folclore. / Comentários sobre a importância do folclore na formação da
cultura Brasileira. / INFORMÁTICA: Leitura coletiva na pág. 76, atividade pratica com o programa Casa Arrumada MK. / INGLÊS: Rever
os vocabulários; responder a pág. 22(frente) do livro, cantar a música
“Let’s go for a ride” pág. 18 (costa) do livro. / LANCHE: Meu Deus, eu
Te agradeço pelo meu alimento, que a sua bondade nos dá. Abençoe
os que trabalham para termos o que comer. Amém! / VIVÊNCIA
CORPORAL: Brincadeiras no pátio. / CASA: Leia com seus pais o
paradidático “Girafinha Flor faz uma descoberta”. / Tarefa no caderno.
/ Cópia e leitura do texto “O macaco” e ilustração do mesmo no caderno da pág. 99 do livro de Português. / INGLÊS: Rever com o seu
orientador os vocabulários e responder a pág. 17 do workbook lingando corretamente.

Quarta-feira, 23 de agosto de 2017
IMPORTANTE: A cultura brasileira nasce da força e da identificação

de seus criadores com a terra tropical: seus mitos, suas verdades e seus
enfrentamentos. Por isso, nossa cultura se manifesta das formas mais diversas na defesa e descobrimento dos problemas e soluções para o país. Aldo
Moraes

CLASSE: Atividade de acolhimento com músicas de boas-vindas e
manuseio com brincadeiras educativas. / ORAÇÃO DO DIA: “Pai
Nosso” com pedidos de saúde para nossa família.” / CANÇÃO DO
DIA: “O abecedário” / HORA DAS NOVIDADES: Caixa-surpresa com
palavrinhas estudadas. / TÉCNICA DE REDAÇÃO: Formação de
frases com as palavrinhas retiradas da caixa surpresa. / LÍNGUA
PORTUGUESA: Formação de frases através de gravuras. / Autoditado. / Leitura coletiva e individual. / Alfabeto. / Separação de sílabas e
contagem das mesmas. / Cópia. / MATEMÁTICA: Resolução de
continhas de adição no quadro. / Números pares e ímpares. / Contagem com material concreto. / Leitura dos numerais do “0 a 59”. /
Sucessores e antecessores. / INGLÊS: Rever os vocabulários; responder a pág. 22(costa) do livro, cantar a música “Let’s go for a ride”
pág. 18 (costa) do livro. / LANCHE: Ó meu bondoso Papai do Céu,
queremos agradecer o lanchinho que agora vamos comer. Que não
falte alimento em nossa casa. / VIVÊNCIA CORPORAL: CASA:
Tarefa de revisão de Língua Portuguesa. / INGLÊS: Rever com o seu
orientador os vocabulários e responder a tarefa xerografada.

