INFANTIL – I 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: Acolhimento com roda de conversa e jogos de encaixe.
/ ORAÇÃO DO DIA: Querido Jesus, coloque no meu coração o
desejo de fazer as pessoas felizes! / CANÇÃO DO DIA: “Olaria
de Deus” / HORA DAS NOVIDADES: Promoção da dança das
cadeiras. / TÉCNICAS DE REDAÇÃO: Ouvir a história “O galinho
apressado” com auxilio do livro didático. / CONTEÚDO: Revisão
das letras “Ss e Tt”. / Alfabeto / Estudo da letra “Vv” e sua palavra-chave (VACA). / Prenome. / PROCEDIMENTOS: Promoção
da leitura apontada do alfabeto ilustrado. / Leitura das famílias
silábicas das letras já estudadas. / Visualização da letra “Vv”
maiúscula e minúscula através da ficha didática. / Análise das
letras que formam a palavra-chave (VACA). / Exploração de gravuras cujo os nomes iniciam com a letra em estudo. / Tentativa da
escrita da letra no quadro. / Confecção do cantinho da letra “Vv”
com exposição de gravuras cujo nome iniciam com a letra em
estudo. / CLASSE: Tarefa pág. 43 no livro de Português. / Caligrafia pág. 16. / 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. 44, 45 e 50.

bondade nos dá. Abençoe os que trabalham para termos o que comer. Amém! / VIVÊNCIA CORPORAL: Brincadeiras dirigidas no pátio
da escola. / CASA: Tarefa no livro de Caligrafia pág. 62, 63 e 94. /
Caderno de escrita.

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

ATIVIDADES RECREATIVAS
(DIA DA CRIANÇA)

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: Acolhimento com massinha de modelar colorida. / ORAÇÃO DO DIA: Ao querido Anjo da Guarda. / CANÇÃO DO DIA: “O
pintinho lá no telhado” / HORA DAS NOVIDADES: Visualização dos
meios de transporte ao som de músicas animadas. / TÉCNICAS DE
REDAÇÃO: Exploração da historia “O galinho apressado” seguida de
questionamentos. / CONTEÚDOS: Natureza e Sociedade: (Os meios
de transporte) e Dia das Crianças. / Estudo do numeral “26” e sua
quantidade. / Revisão da letra “Vv”./ PROCEDIMENTO: Conversa
sobre os meios de transporte. / Visualização de gravuras de diferentes tipos de meios de transporte. / Promoção de música relacionada
aos meios de transportes. / Apresentação da família silábica da letra
“Vv” contextualizada através de gravuras. / Leitura coletiva do alfabeto ilustrado e da família silábica da letra “Vv”. / Identificação da letra
em estudo nas palavras. / Visualização do numeral “26” em cartaz/
Contagem associando o numeral a sua respectiva quantidade. / Treino no numeral escrito no quadro. / Conversa informal sobre o Dia das
Crianças. / Informar para as crianças que neste mesmo dia comemoramos o Dia de Nossa Senhora de Aparecida padroeira do Brasil. /
CLASSE: Caderno de escrita. / Natureza e Sociedade pág. 97 e 98. /
LANCHE: Meu Deus, eu Te agradeço pelo meu alimento, que a sua

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

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.

INFANTIL – 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: Acolhimento com músicas de boas-vindas e manuseio com
brinquedos educativos. / ORAÇÃO DO DIA: Oração de agradecimentos a Deus por mais uma semana de aula. / CANÇÃO DO DIA: “Criança feliz”. / HORA DAS NOVIDADES: Brincadeiras de roda. / TÉCNICAS DE REDAÇÃO: Relato oral sobre as músicas das brincadeiras de roda. / LÍNGUA PORTUGUESA: Estudo dos encontros consonantais do “bl, fl, gl, pl e tl” através da música “Uma flor, uma estrela”.
/Exercitação do alfabeto e das famílias silábicas em estudo. / Autoditado. / Ordenação de palavras e frases. / Separação de sílabas e
contagem das mesmas. / Cópia no caderno. / Tarefa no livro págs.
103 e 104. / MATEMÁTICA: Leitura dos numerais por extenso de “0 a
10” (zero à dez). / Contagem com material concreto. / Resolução de
continhas de adição e subtração. / Nosso dinheiro- Conversa informal
sobre o tipo de moeda no Brasil. / Visualização de moedas e cédula
do livro. / Tarefa no livro pág. 51, 52 e página 113 do encarte do livro.
/ LANCHE: Abençoa Senhor o alimento que vou lanchar, para melhor
nos servir e saúde nos dá. / VIVÊNCIA CORPORAL: Atividades Extra
(Judô, Ballet e Natação). / CASA: Tarefa Impressa. / Tarefa no livro
de Português páginas 218 e 219. / Copie 5 (cinco) palavrinhas com
as letras “m, r, d e f” e separe-as no caderno de Caligrafia.

/ 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: Ensaio para a Colação de Grau. / CASA: Tarefa no livro de Português págs. 220. /
Tarefa no livro de Matemática, págs. 125 e 144. / Tarefa no livro
de Ensino Religioso págs. 91 e 92. / Tarefa no livro Lumirá, págs.
88 e 89. / INGLÊS: Rever com o seu orientador os vocabulários e
responder a pág. 27 (workbook) pintando a sequência.

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: Atividade de acolhimento com músicas alegres e manuseio de brinquedos educativos. / ORAÇÃO DO DIA: Pedir a
Papai do céu proteção, paz e saúde para todas as crianças do
mundo inteiro. / CANÇÃO DO DIA: Criança é alegre. / LANCHE:
Ó meu bondoso Papai do Céu, queremos agradecer o lanchinho
que agora vamos comer. Que não falte alimento em nossa casa.

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: Acolhimento com músicas de boas-vindas e manuseio com
massinha de modelagem. / ORAÇÃO DO DIA: “Oração da Criança” /
CANÇÃO DO DIA: “Eu era pequeno” / HORA DAS NOVIDADES:
Montagem de quebra-cabeça. / TÉCNICAS DE REDAÇÃO: Relatos
oral sobre a montagem do quebra-cabeça. / LÍNGUA PORTUGUESA: Exercitação dos encontros consonantais estudados. / Leitura
compartilhada e individual. / Formação de palavrinhas e frases. /
Separação de sílabas. / Tarefa no livro de Português págs. 105, 110 e
111. / MATEMÁTICA: Revisão do nosso dinheiro. / Exercitação dos
meses do ano. / Resolução de probleminhas de adição e subtração. /
Leitura dos numerais do 50 á 89. / Sucessores e antecessores. /
Pares e ímpares. / Tarefa págs. 64 e 65. / HISTÓRIA E GEOGRAFIA
e ENSINO RELIGIOSO: Conversa informal sobre o dia das Crianças
e o dia a dia delas na escola. / Tarefa no livro Lumirá, págs. 82, 83,
86 e 87. / Tarefa no livro de Ensino Religioso, págs. 90 e 93. / INFORMÁTICA: Atividade complementar no programa Paint. / INGLÊS:
Rever os vocabulários e responder a pág. 32 (frente) do livro, cantar a
música “Cluck, baaa, quack, mooo!” pág. 28 (costa). /

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

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.

