INFANTIL – I AxBxC
Segunda-feira, 16 de outubro de 2017
IMPORTANTE: O professor é aquele que sempre está se atualizando
e tem a humildade para reconhecer que é um eterno aprendiz nesse mundo
de conhecimentos e mistérios. Mauricio costa
Àqueles que nos ensinaram muito mais que teorias, que nos preparam
também para vida, todo o nosso carinho e gratidão.

CLASSE: Acolhimento com músicas suaves no CD. / ORAÇÃO DO
DIA: “Pai Nosso”, com pedidos de paz feito pelas crianças. / CANÇÃO DO DIA: “O sitio do Seu Lobato” / HORA DAS NOVIDADES:
Imitar os sons dos animais. / TÉCNICAS DE REDAÇÃO: Promoção
da História “A Bela e a fera” através do filme. / CONTEÚDO: Natureza e Sociedade: Animais que voam. / Revisão da letra “Vv” e sua
família silábica. / Revisão dos numerais de “0 a 26”. / PROCEDIMENTOS: Apresentação de gravuras de animais, para que as crianças vejam a diversidade de animais existente na terra, uns podem ser
grandes outros pequenos. / Provocar um diálogo entre os alunos
através de pergunta: todos voam? Por que? Desenvolvendo sua
curiosidade e sua oralidade. / Visualização dos numerais já estudados e suas respectivas quantidade no quadro. / Contagem utilizando
materiais da sala. / Tentativa de escrita dos numerais revisados. /
CLASSE: Tarefa no livro de Natureza e Sociedade págs. 51 e 52. /
Caderno de escrita. / 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 de
Revisão de Língua Portuguesa.

responder a pág. 32 (costa) do livro, cantar a música “Cluck, baaa,
quack, mooo!” pág. 28 (costa). / LANCHE: Ó meu bondoso Papai do
Céu, queremos agradecer o lanchinho que agora vamos comer. Que
não falte alimento em nossa casa. / VIVÊNCIA CORPORAL: Brincadeiras na Casinha Encantada. / CASA: Tarefa Impressa. / INGLÊS:
Rever com o seu orientador os vocabulários e responder a Iarefa
Impressa.

Quinta-feira, 19 de outubro de 2017
IMPORTANTE:
Bertoso.

Piauí – Meu recanto, minha paixão. Júlio César

Terça-feira, 17 de outubro de 2017
IMPORTANTE:

Ser professor é, antes de tudo, gostar de gente. É
se importar com a história de vida das crianças e olhar verdadeiramente nos
olhos de cada uma delas.

CLASSE: Acolhimento com massinha de modelar colorida ao som de
músicas infantis. / ORAÇÃO DO DIA: Jesus, coloque no meu coração o desejo de fazer o bem para todas as pessoas. / CANÇÃO DO
DIA: “A loja do mestre André” / CONTEÚDOS: Revisão para Avaliação de Língua Portuguesa e aplicação da mesma. / 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: Brincadeira no pátio da escola. / CASA: Tarefa de Revisão de Matemática.

Quarta-feira, 18 de outubro de 2017
IMPORTANTE: Piauí...

Terra de vaqueiros, de delta, de encontro
de águas turvas, cristalinas, encontro de histórias, versos, culturas,
vidas e por que não de cajuínas?
Teu mapa não é só mais uma parte do Brasil, é a essência deste. É a
essência da liberdade, da nacionalidade, do amor à pátria, à terra, ao
chão....
CLASSE: Atividade de acolhimento com jogos de encaixes ao som
de músicas alegres. / ORAÇÃO DO DIA: Ao querido Anjo da Guarda.
/ CANÇÃO DO DIA: “A formiguinha” / CONTEÚDO: Revisão para a
Avaliação de Matemática e aplicação da mesma. / Natureza e Sociedade: Dia do Piaui (19/10). / INGLÊS: Rever os vocabulários e

. / Exercitação da escrita dos numerais no caderno. / Promoção do
filme “A turma da Mônica e os animais” para análise das cenas, onde
mostram atitudes que podem prejudicar os animais. / Ressalta a
importância de tratar bem os animais com carinho e respeito. /
CLASSE: Caderno de Escrita. / Portfólio. / LANCHE: Oração de
agradecimento a Deus pelo lanche e pedidos de bênçãos com orientação de bons hábitos e boas maneiras necessárias à mesa. / Higienização dos dentes. / VIVÊNCIA CORPORAL: Visita a biblioteca. /
CASA: Tarefa Impressa.

Sexta-feira, 20 de outubro de 2017
IMPORTANTE:

...Brasileiros podem não ser piauienses, mas
piauienses são brasileiros de nome, de nacionalidade, de alma e de amor.
Amor este que foi capaz de entregar vidas, sonhos, metas, a um sonho,
a um desejo, a uma meta: a liberdade.
Foi esse amor por ti, Piauí, que reuniu homens de vidas simples, mas
de alma e coragem especiais, únicas, inesquecíveis, imortais. Ana K.
Barbosa
CLASSE: Acolhimento com paradidáticos infantis ao som de música
animadas. / ORAÇÃO DO DIA: Senhor, nos ajude a retribuir o mal
com o bem e a fazer tudo possível para viver em paz com todos. /
CANÇÃO DO DIA: “Se és feliz quero te ver...” / HORA DAS NOVIDADES: Brincadeira de adivinha com o Saco-surpresa. / TÉCNICAS
DE REDAÇÃO: Assistir ao filme “A turma da Mônica e os animais”,
seguida de questionamento sobre o filme. / CONTEÚDO: Revisão
das letras “ Ss, Tt e Vv” e suas famílias silábicas. / Revisão dos numerais do 20 ao 26 e sua quantidade. / PROCEDIMENTOS: Promoção da leitura das famílias silábicas das letras estudadas associando
as letras as gravuras. / Leitura do alfabeto ilustrado. / Formação de
palavras curtas. / Exercitação da escrita das letras “ Ss, Tt e Vv”. /
Promoção do caça ao tesouro, onde as crianças terão que procura os
numerais escondidos em sala de acordo com os comandos das professoras

INFANTIL – II AxBxC
Segunda-feira, 16 de outubro de 2017
IMPORTANTE: O professor é aquele que sempre está se

atualizando e tem a humildade para reconhecer que é um eterno aprendiz
nesse mundo de conhecimentos e mistérios. Mauricio costa
Àqueles que nos ensinaram muito mais que teorias, que nos preparam também para vida, todo o nosso carinho e gratidão.
CLASSE: Acolhimento com músicas de boas-vindas. / ORAÇÃO DO
DIA: “Pai Nosso” / CANÇÃO DO DIA: “Rei Davi” / HORA DAS NOVIDADES: Ouvir a historinha do “João e o pé de feijão”. / TÉCNICAS
DE REDAÇÃO: Relato oral da historinha ouvida. / LÍNGUA PORTUGUESA: Fixação das famílias em estudo do “Bb” ao “Zz” e visualização das palavrinhas com “ge” e “gi”. / Leitura do alfabeto maiúsculo
e minúsculo. / Separação de sílabas. / Ditado conversado. / Leitura
coletiva e individual de palavrinhas e frases. / Tarefa no livro de Português págs. 76, 115 e 116. / MATEMÁTICA: Apresentação e estudo
da família do “90” e da unidade de medida (metro). / Listagem de
produtos comprados no metro. / Leitura dos numerais de “50 a 99”. /
Pares e ímpares. / Sucessores e antecessores. / Tarefa no livro de
Matemática págs. 112 e 113. / LANCHE: Abençoa Senhor o alimento
que vou lanchar, para melhor nos servir e saúde nos dá. / VIVÊNCIA
CORPORAL: Atividades Extras (judô, balett e natação). / CASA:
Tarefa impressa de Revisão para a avaliação de Língua Portuguesa.

Terça-feira, 17 de outubro de 2017
IMPORTANTE: Ser

professor é, antes de tudo, gostar de gente.
É se importar com a história de vida das crianças e olhar verdadeiramente nos olhos de cada uma delas.
CLASSE: Acolhimento com músicas de Bom dia! (Manhã) e Boa
tarde! (Tarde). / ORAÇÃO DO DIA: Oração para o Anjo de Guarda. /
CANÇÃO DO DIA: “O trem maluco” / HORA DAS NOVIDADES:
Visualização de gravuras com as letrinhas em estudo. / TÉCNICAS
DE REDAÇÃO: Formação de frases com as gravuras apresentadas. /
LÍNGUA PORTUGUESA: Revisão para Avaliação de Língua Portuguesa e aplicação da mesma. / INFORMÁTICA: Atividade Complementar no programa GCompris – Matemática. / INGLÊS: Rever os
vocabulários; responder a pág. 33(frente) do livro, cantar a música
“It’s windy!” pág. 33 (costa) do livro. / 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 da Colação de Grau. / CASA: Tarefa Impressa de
Revisão de Matemática. / INGLÊS: Rever com o seu orientador os
vocabulários e responder a pág. 28 do workbook encontrar e circular
a imagem igual.

Sexta-feira, 20 de outubro de 2017
IMPORTANTE:

...Brasileiros podem não ser piauienses, mas
piauienses são brasileiros de nome, de nacionalidade, de alma e de amor.
Amor este que foi capaz de entregar vidas, sonhos, metas, a um sonho,
a um desejo, a uma meta: a liberdade.
Foi esse amor por ti, Piauí, que reuniu homens de vidas simples, mas
de alma e coragem especiais, únicas, inesquecíveis, imortais. Ana K.
Barbosa
CLASSE: Acolhimento com músicas de boas-vindas e manuseio com
massinha de modelar. / ORAÇÃO DO DIA: “Pai Nosso” com pedidos
de saúde e sabedoria. / CANÇÃO DO DIA: “Seu pintor” / HORA DAS
NOVIDADES: Apresentação do paradidático “Menina Bonita do laço
de fita.” / TÉCNICAS DE REDAÇÃO: Relato oral sobre a historinha
ouvida. / LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA: Exercitação das
famílias estudadas. / Separação de sílabas. / Alfabeto. / Produção de
texto através de gravuras. / Revisão dos numerais de “50 a 99”. /
Sucessores e antecessores. / Resolução de probleminhas de adição
e subtração. / Pares e ímpares. / Listar produtos comprados no metro
e copia no caderno. / Tarefa no livro de Português págs. 118 e 135. /
ENSINO RELIGIOSO: Fazer ou não fazer. / Exploração das gravuras
da pág. 94 e seguido de tarefas págs. 96 e 97. / LANCHE: Oração

de agradecimento a Deus pelo lanche e pedidos de bênçãos com
orientação de bons hábitos e boas maneiras necessárias à mesa.
/ Higienização dos dentes. / VIVÊNCIA CORPORAL: Ensaio para a
Colação de Grau. / CASA: Tarefa no caderno. / Tarefa no livro de
Português, págs. 136 e 137. / Tarefa no livro de Ensino Religioso,
págs. 95 e 98.

Quarta-feira, 18 de outubro de 2017
IMPORTANTE: Piauí...

Terra de vaqueiros, de delta, de encontro
de águas turvas, cristalinas, encontro de histórias, versos, culturas,
vidas e por que não de cajuínas?
Teu mapa não é só mais uma parte do Brasil, é a essência deste. É a
essência da liberdade, da nacionalidade, do amor à pátria, à terra, ao
chão....
CLASSE: Atividade de acolhimento com músicas relaxantes. / ORAÇÃO DO DIA: Oração do coração e pedidos ao Papai do Céu para
fazermos uma boa avaliação. / CANÇÃO DO DIA: “A janelinha” /
HORA DAS NOVIDADES: Competição de continhas no quadro. /
TÉCNICA DE REDAÇÃO: Relato oral sobre a competição de continhas. / MATEMÁTICA: Revisão dos conteúdos estudados para Avaliação de Matemática e aplicação da mesma. / HISTÓRIA E GEOGRAFIA: Dia do Piauí (19/10). / Conversa informal sobre o Dia do
Piauí. / Atividade de Artes. / INGLÊS: Rever os vocabulários; responder a pág. 34 (frente) do livro, cantar a música “Ho hoho!” pág. 34
(costa) do livro. / LANCHE: Ó meu bondoso Papai do Céu, queremos
agradecer o lanchinho que agora vamos comer. Que não falte alimento em nossa casa. / VIVÊNCIA CORPORAL: Ensaio da Colação de
Grau. / CASA: Tarefa no caderno. / Tarefa no livro de Português
páginas 117 e 119. / Tarefa no livro de Matemática páginas 119 e
120. / Leia com seus pais p Paradidático Menina bonita do laço de
fita. / INGLÊS: Rever com o seu orientador os vocabulários e responder a pág. 29 do workbook circular os brinquedos de vermelho e os
animais de azul.

Quinta-feira, 19 de outubro de 2017
IMPORTANTE:
Bertoso

Piauí –Meu recanto, minha paixão. Júlio César

