MATERNAL – I AxB
Segunda-feira, 09 de outubro de 2017
IMPORTANTE: "A criança é, por natureza, um ser do encantamento, um ser que
experimenta a leveza e que não retém a dor." Cris Griscon
CLASSE: Acolhida com músicas infantis. / ORAÇÃO DO DIA: Papai do Céu, me ajude
a pensar bem, falar bem e querer bem a todos. / CANÇÃO DO DIA: “Sou uma florzinha
de Jesus...” / HORA DAS NOVIDADES: “Camuflagem das vogais. / RODA DE
HISTÓRIAS: Exploração da historinha “O número que queria ser mais” através de livro
ilustrado. / CONTEÚDO: Semana da Criança / Prenome / Rever as vogais “A, E, I, O,
U”. / Coordenação motora / Percepção visual. / PROCEDIMENTOS: Roda de conversa
sobre o dia da criança e sua importância. / O que elas mais gostam de fazer? Seu
brinquedo preferido? Os lugares de elas gostam mais de ir? / Promoção de fichas do
prenome visualizando a primeira letra do prenome. / Manuseio das vogais com o
material emborrachado. / A professora tira as vogais e ao comando dela deixar elas
encaixarem. / Leitura coletiva da poesia “A casa” de Vinicius de Moraes através de
cartaz ilustrativo. Promoção de piquenique, passeio pela a escola com as cestas do
piquenique / Realizar o piquenique na área aberta da escola. / Estimular as crianças a
lancharem um lanche saudável. / CLASSE: Págs. 79 do livro Marcha Criança. / Inglês
(Mat. I “AxB”): Apresentação do número 9 (nine) e músicas em inglês. / LANCHE:
Abençoa Senhor o alimento que vou lanchar, para melhor nos servir e saúde nos dá. /
VIVÊNCIA CORPORAL: Atividade de relaxamento com música. / CASA: Págs. 67, 69 e
76 do livro Marcha Criança. / / Inglês (Mat. I “AxB”): Responder Tarefa Impressa.

Terça-feira, 10 de outubro de 2017
IMPORTANTE: Ensine a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo
com
o
passar
dos
anos
não
se
desviará
deles.
Provérbios 22:6
CLASSE: Acolhida com massa de modelar colorida. / ORAÇÃO DO DIA: Papai do Céu,
quero o Senhor abençoe o meu dia que começa e que você esteja junto comigo em
todos os dias de minha vida. Obrigado Papai do Céu. Amém! / CANÇÃO DO DIA: “O
amor de Deus é maravilhoso...” / HORA DAS NOVIDADES: “Confecção de brinquedos
com garrafa pet” / RODA DE HISTÓRIAS: Ouvir a historinha “O número que queria ser
mais” com promoção de questionamentos. / CONTEÚDO: Semana da Criança. / Dia de
Nossa Senhora Aparecida (12/10). / Apresentação da cor Branca e Preta. /
Coordenação motora ampla e fina / Oralidade. / PROCEDIMENTOS: Em rodinha, cantar
a música “Mãezinha do Céu eu não sei rezar...” / Explicar as crianças que dia 12 é o dia
de Nossa Senhora Aparecida e também é celebrado o Dia das Crianças, data esta
criada por um Deputado brasileiro para homenagear as crianças. / Promoção de
brincadeiras com as cores estudadas, incluindo as cores Pretas e Branco. / Quando a
professora solicitar a criança deverá procurar na sala a cor e triscar. / Brincadeiras com
boliche e cada criança deverá falar a cor do boliche. / Cantar com as crianças a música
“Ciranda, cirandinha” do livro Cantigas de Valor de Isaque Folha. / Salientar a
importância do amor para conosco e para com o próximo / Leitura coletiva da poesia “A
Casa” de Vinicius de Moraes através de cartaz ilustrado com promoção de
questionamentos. / CLASSE: Portfólio. / 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: Casinha Encantada. / CASA: Págs. 147 e 148
do livro Marcha Criança.

Quarta-feira, 11 de outubro de 2017
IMPORTANTE: Então disse Jesus: "Deixem vir a mim as crianças e não as
impeçam; pois o Reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas".
Mateus 19:14

FESTIVAL DIA DAS CRIANÇAS

Quinta-feira, 12 de outubro de 2017
IMPORTANTE: Nossa querida Mãe Aparecida, que das águas surgistes, para abençoar
e proteger o povo brasileiro, aumentando sua fé.
Neste dia a vós dedicado, queremos agradecer do fundo de nosso coração as inúmeras
graças que nos concedestes, obrigada Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do
Brasil.

Sexta-feira, 13 de outubro de 2017
IMPORTANTE: “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que
ensina.” Cora Colalina.
Aos Nossos queridos Educadores, o nosso carinho, a nossa admiração, a nossa
gratidão e amor... Sempre

ACOPLAMENTO AO FERIADO
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MATERNAL – II AxBxC
Segunda-feira, 09 de outubro de 2017
IMPORTANTE: "A criança é, por natureza, um ser do encantamento, um ser que
experimenta a leveza e que não retém a dor." Cris Griscon
CLASSE: Acolhida com jogos educativos e músicas alegres. / ORAÇÃO DO DIA: “Pai
Nosso” / CANÇÃO DO DIA: “Como vai coleguinha” / HORA DAS NOVIDADES:
Promoção de brincadeiras das cadeiras. / RODA DE HISTÓRIAS: Oportunizar que cada
criança relate como foi o final de semana. / CONTEÚDO: Linguagem: Leitura do
alfabeto projeto recital “Jogo de bola”. / Apresentação da letra “Vv” e suas formas. /
Matemática: Rever as formas geométricas. / PROCEDIMENTOS: Em rodinha
apresentação a letra “Vv” e suas formas através de cartaz ilustrativo. / Visualização de
gravuras e objetos iniciados com a letra “vv” e registrar a escrita do seu nome no quadro
para memorização das mesmas. / Leitura coletiva e individual do alfabeto ilustrado
exposto no quadro. / Ditado das vogais / Associação das vogais às gravuras iniciadas
por elas. / Declamação do poema “Jogo de bola”, de Cecília Meireles, despertando o
gosto pela leitura. / Confecção das formas geométricas com manuseio de massinha de
modelar colorida. / CLASSE: Colagem de papel picado sobre a letra “Vv” e á escrita da
mesma. / Portfolio. / 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: Higienização dos dentes. / CASA: Tarefa Impressa.

Quarta-feira, 11 de outubro de 2017
IMPORTANTE: Então disse Jesus: "Deixem vir a mim as crianças e não as
impeçam; pois o Reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas".
Mateus 19:14

CLASSE: Acolhida com brinquedos diversos e músicas alegres. / ORAÇÃO DO DIA: “E
festa no céu” / CANÇÃO DO DIA: Santo Anjo do Senhor. / HORA DAS NOVIDADES:
Festival do sorvete. / Dia da criança (12/10). / RODA DE HISTÓRIAS: Enfatizar os
direitos e deveres das crianças reconhecendo como tudo que está em sua volta.

FESTA DIA DAS CRIANÇAS.

Quinta-feira, 10 de outubro de 2017
IMPORTANTE: Ensine a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e
mesmo com o passar dos anos não se desviará deles.
Provérbios 22:6
CLASSE: Acolhimento com massinha de modelar e colorida com palitos de picolé. /
ORAÇÃO DO DIA: Papai do Céu, me guie sempre pelo caminho do amor e da paz!
Amém! / CANÇÃO DO DIA: “Bochecha” / HORA DA NOVIDADE: Promoção de
brincadeiras no pátio. / RODA DE HISTÓRIAS: Ouvir a historinha “Hora de brincar”
desenvolvendo o gosto pela leitura. CONTEÚDO: Linguagem: Rever as vogais e suas
formas. / Prenome / Matemática: Apresentação do numeral “19” e suas quantidades. /
Rever os numerais de “1 a 18”. / PROCEDIMENTOS: Em rodinha visualização das
fichas ilustrativas com as vogais em estudo e identificação da mesma. / Ocultar as
vogais na sala de aula e solicitar que os alunos procurem e identifique-as. / Promoção
do bingo das vogais e Exercitação das mesmas no quadro acrílico. / Identificação do
prenome através de fichas móveis do prenome. Apresentação do número “19” através
de fichas ilustrativas. / Canção dos numerais “Mariana conta” “indiozinho” /Manuseio dos
números em estudo em material emborrachado. Promoção de brincadeiras de boliche
com os números e é identificação do mesmo. / CLASSE: Contorno do numeral “19” com
tinta guache. / Inglês (Mat. II “AxBxC”): Apresentação dos vocabulários no quadro,
responder a pág. 26 (frente) do livro. / 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:
Promoção de brincadeiras na casinha encantada. / CASA: Livro de Matemática Pág.
118, 119 e 120. / Almanaque natureza e sociedade pág. 20. / Inglês (Mat. II “AxBxC”):
Cantar com o seu orientador a música “The family song” pág. 24 (costa) e responder a
pág. 26 do workbook circulando cinco diferenças.

Quinta-feira, 12 de outubro de 2017
IMPORTANTE: Nossa querida Mãe Aparecida, que das águas surgistes, para abençoar

e proteger o povo brasileiro, aumentando sua fé.
Neste dia a vós dedicado, queremos agradecer do fundo de nosso coração as inúmeras
graças que nos concedestes, obrigada Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do
Brasil.

Sexta-feira, 13 de outubro de 2017
IMPORTANTE: “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que
ensina.” Cora Colalina.
Aos Nossos queridos Educadores, o nosso carinho, a nossa admiração, a nossa
gratidão e amor... Sempre

ACOPLAMENTO AO FERIADO

