HORÁRIO DE AVALIAÇÕES
INFANTIL - II
DIAS

DISCIPLINAS

24/08/2017

Língua Portuguesa

25/08/2017

Matemática

11/08 – Dia do Estudante
11/08 – Dia das Artes
13/08 – Dia dos Pais
15/08 – Assunção de Nossa Senhora
16/08 – Aniversário de Teresina
22/08 – Dia do Folclore
24/08 – Dia da Infância
25/08 – Dia do Soldado
27/08 – Dia do Psicológo
28/08 – Aniversário de Madre Savina

Pai é um homem sábio o que conhece a
seu próprio filho. Mas um filho é mais
sábio ainda, ao amar verdadeiramente
seu pai.

PÁGINAS E / OU ASSUNTOS A SEREM ESTUDADOS – AGOSTO / 2017

LÍNGUA
PORTUGUESA

MATEMÁTICA

Estudar as págs. 79, 84, 90, 97, 105, 112, 117, 121, 126, 133, 138, 142, 150, 159,
164, do livro de Português. / Alfabeto maiúsculo e minúsculo. / Família silábica
do “Bb ao Xx”. / Autoditado. / Ordenação de palavras e frases. / Separação de
sílabas e contagem das mesmas. / Leitura e interpretação de textos. / Palavraschave das letras em estudo. / Formação de frases através de gravuras. / Ditado de
frases.
Estudar as págs. 54, 55, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 136 do livro de
Matemática. / Sequência numérica de 0 a 69. / Antecessor e sucessor dos
numerais. / Pares e ímpares. / Ordem crescente e decrescente. / Números
romanos de “I a X”. / Contagem relacionando o numeral a sua quantidade. / Escrita
dos numerais por extenso 0 a 10 (zero a dez). / Continhas e probleminhas de
adição e subtração.

ATENÇÃO!
PAPAI E MAMÃE,
Verifiquem diariamente o material escolar de seus filhos e
mui especialmente em dias de avaliações.
Não os deixem chegar à escola sem a revisão da
avaliação do dia.
EVITEM que as crianças se habituem ao NÃO
cumprimento dos compromissos e atividades escolares, bem
como aos empréstimos tão prejudiciais e NÃO permitidos pelo
colégio.
Ajudem-nos a criar em nossas crianças, BONS hábitos de
ordem, BOAS atitudes e BOAS maneiras.
EVITEM faltas e não esqueçam que são necessários o
preenchimento do requerimento e o pagamento da taxa na
tesouraria, para avaliação de 2ª chamada.

