HORÁRIO DE AVALIAÇÕES
INFANTIL II – “AxBxC”
DIAS

DISCIPLINAS

17/10/2017

Língua Portuguesa

18/10/2017

Matemática

04/10 – Dia de São Francisco de Assis
– Dia dos Animais
11/10 – Dia do Deficiente Físico
12/10 – Dia de Nossa Sra. Aparecida
– Dias da Crianças
15/10 – Dia do Professor
18/10 – Dia do Médico
19/10 – Dia do Piauí
29/10 – Dia Nacional do Livro

Os professores estão mais envolvidos e
engajados no exercício da profissão, pois as
metodologias de ensino mudaram muito de uns
anos para cá. O professor foi reconhecido como
o instrumento que proporciona a circulação do
conhecimento dentro da sala de aula.

PÁGINAS E / OU ASSUNTOS A SEREM ESTUDADOS – OUTUBRO / 2016
LÍNGUA
PORTUGUESA

Estudar pelas págs. 32,36,38,42,45,50,54,55,57,61,65,69,70,84,88,92 e 99 do livro de
Português. / Leitura e interpretação de textos. / Famílias silábicas do bb ao zz. /
Palavras-chave. / Alfabeto maiúsculo e minúsculo. / Ordenação de palavras e frases. /
Separação de sílabas e contagem das mesmas. / Autoditado. / Formação de palavras e
frases através de gravuras. / Produção de texto através de frases.

MATEMÁTICA

Estudar as págs. 42,46,51,52,53,64,78,109,118,119, 123,169, 170, 171 e 172 do livro
de matemática. / Família numérica do “50, 60, 70 e 80”. / Sucessores e antecessores. /
Números pares e ímpares. / Escrita dos numerais por extenso “0 à 10” (zero à dez). /
Calendário (meses do ano). / Continhas e probleminhas de adição e subtração. / Dúzia e
meia dúzia. / Nosso dinheiro (moedas e cédulas).

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.

