HORÁRIO DE AVALIAÇÕES
INFANTIL I – AxBxC

DIAS

DISCIPLINAS

17/10/2017
18/10/2017

Língua Portuguesa
Matemática

04/10 – Dia de São Francisco de Assis
– Dia dos Animais
05/10 – Dia das Aves
12/10 – Dia de Nossa Sra. Aparecida
– Dia das Crianças
15/10 – Dia do Professor
18/10 – Dia do Médico
19/10 – Dia do Piauí
23/10 – Dia do Aviador
29/10 – Dia Nacional do Livro

Dia 4 de outubro também é dia de São Francisco de Assis, o
santo protetor dos animais.
Existem tantos animais no mundo! De diversos tamanhos,
habitats, espécies e classes.
Devemos sempre respeitar os animais. De modo geral há
cuidados básicos que devemos ter com qualquer animal e devemos
conhecer esses cuidados para tratar bem de nossos
amiguinhos. Realmente o reino animal é muito grande e rico!

PÁGINAS E/OU ASSUNTOS A SEREM ESTUDADOS – OUTUBRO / 2017
LÍNGUA
PORTUGUESA

Estudar as páginas 43 a 45,59 a 66 do livro De Linguagem. / Texto literário: Travalíngua. / Alfabeto / Estudo das letras “Ss, Tt e Vv”. / Prenome / Família silábicas das
letras em estudo.

MATEMÁTICA

Estudar as páginas 199 a 225 do livro de Matemática. / Ideia de tirar. / Estudo dos
numerais de 0 a 26 e sua quantidade. / Noções de grandeza (maior e menor). /
Noções de posição (dentro e fora). / (primeiro e último).

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.

