MATERNAL – I AxB
Segunda-feira, 06 de novembro de 2017
IMPORTANTE: É melhor ser verdadeiro e solitário do que viver em falsidade e estar
sempre acompanhado.

CLASSE: Acolhida com músicas Alegres. / ORAÇÃO DO DIA: “Santo Anjo do Senhor”
/ CANÇÃO DO DIA: “Deus é bom para mim” / HORA DAS NOVIDADES: Promoção de
brincadeiras com bolas coloridas. / RODA DE HISTÓRIAS: Ouvir a historinha “O
concurso das aves”. / CONTEÚDO: Rever as vogais. / Oralidade / Coordenação motora.
/ Projeto Recital. / PROCEDIMENTOS: Em rodinha, cantar a música das vogais. / Rever
os vogais “A, E, I, O, U” através de plaquinhas ilustrativas. / Visualização de imagens
cujo o nome das mesmas se iniciam com as respectivas vogais, estimulando as
crianças a pronunciarem palavrinhas que se iniciam com as mesmas. / Leitura coletiva e
individual do poema “A casa” de Vinicius de Moraes através de cartazes ilustrativo... /
Promoção da hora da arte, entregar um papel sulfite para as crianças desenharem
livremente. / Amassar papéis como jornais fazendo bolinhas trabalhando a
coordenação. / CLASSE: Pintura livre na folha A3. / Inglês (Mat. I “AxB”):
Apresentação das vogais O e U. / músicas em inglês. / LANCHE: Abençoa Senhor o
alimento que vou lanchar, para melhor nos servir e saúde nos dá. / VIVÊNCIA
CORPORAL: Na Casinha Encantada. / CASA: Livro Marcha Criança, pág. 98. / Inglês:
Responder Atividade Impressa. / (Mat. I “AxB”): Responder Atividade Impressa.
SRS. PAIS,
LEMBRAMOS-LHES que o pagamento da mensalidade de nosso(s) filho(s) deverá ser
efetuado até o dia 10/11 – Sexta-feira.
Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos o apoio e a compreensão.

Terça-feira, 07 de novembro de 2017
IMPORTANTE: Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas sim reconhecer que vale a
pena viver apesar de todos os desafios e perdas.

CLASSE: Acolhimento com palitos de picolé e massinha de modelar. / ORAÇÃO DO DIA:
“Papai do Céu obrigada(a) por mais uma semana que se inicia. Amém!” / CANÇÃO DO DIA:
“Se és feliz ” / HORA DA NOVIDADE: Retirar de dentro da Caixa-surpresa plaquinhas com
as vogais. / RODA DE HISTÓRIAS: Contagem da historinha “O concurso das aves ” através
das imagens do livro. / CONTEÚDO: Rever os números de “1 a 10”. / Noções de grandeza:
grosso e fino / Oralidade / Percepção visual. / PROCEDIMENTOS: Em rodinha rever os
numerais de “1 a 10” através de gravuras. / Fazer a contagem dos numerais ao quadro
acrílico enfatizando todos os números cantando a música “Mariana Conta”. / Fazer traços
com pincéis de diferentes espessuras. / Levar as Crianças para fora da sala estimulando elas
a abraçarem as colunas de diferentes Espessuras. / Questionamentos sobre qual a coluna,
mas grossa? E qual a mais fina? / Leitura coletiva da poesia “A Casa” de Vinicius de Moraes.
/ CLASSE: Tentativa de escrita dos numerais em estudo no papel Chamex. / 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: Na Brinquedoteca. /
CASA: Livro Marcha Criança, pág.105. / Tarefa Impressa.

Quarta-feira, 08 de novembro de 2017
IMPORTANTE: O mundo está nas mãos daqueles que têm a coragem de sonhar e de
correr o risco de viver seus sonhos. Paulo Coelho

CLASSE: Acolhimento com Músicas suaves e bloquinhos lógicos. / ORAÇÃO DO DIA:
“Papai do Céu, obrigado(a) por minha família e pelo meus coleguinhas. Amém!” /
CANÇÃO DO DIA: “A dona aranha” / HORA DA NOVIDADE: Retirar de dentro da
Caixa-surpresa fichas que representam as estações do ano. / RODA DE HISTÓRIAS:

Contação da história “O concurso das aves” através de gravuras. / CONTEÚDO: Em
rodinha, apresentar as estações do ano reconhecendo as características de cada uma
das estações. / Diferenciar os vestuários adequado para cada estação do ano. /
Conversa informal as estações do ano indagando sobre a importância de cada estação
que são: Primavera, Verão, Outono e Inverno. / Conversa sobre o verdadeiro sentido do
Natal. / Visualização dos símbolos natalinos indagando a importância de cada um deles.
/ Leitura individual do poema “A Casa” de Vinicius de Moraes. / Ouvir A música “Eu sou
rico, rico, rico” do livro Ciranda de Valores através de imagens ilustrativas do livro. /
PROCEDIMENTOS: Pintura Livre com tinta gauche. / CLASSE: Recreação no pátio. /
LANCHE: Ó meu bondoso Papai do Céu, queremos agradecer o lanchinho que agora
vamos comer. Que não falte alimento em nossa casa. / VIVÊNCIA CORPORAL:
Recreação no pátio. / CASA: Tarefa Impressa.

Quinta-feira, 09 de novembro de 2017
IMPORTANTE: Não viva para que sua presença seja notada, mas para que sua
falta seja sentida. Bob Marley

CLASSE: Acolhimento com massinha de modelar colorida. / ORAÇÃO DO DIA: “Oração de

Madre Savina” / CANÇÃO DO DIA: “As flores já não crescem” / HORA DA NOVIDADE:
Promoção da brincadeira da cadeira. / RODA DE HISTÓRIAS: Promoção da brincadeira da
cadeira. / CONTEÚDO: Nomear os personagens da historinha “O concurso das aves”. /
PROCEDIMENTOS: Rever os números em estudo. / Sequencia e seriação. / Oralidade. /
Coordenação Motora. / Projeto Recital. / CLASSE: Em rodinha, visualização de plaquinhas
com os numerais. / Promoção da minhoca dos numerais explorando cada número. /
Contagem através de palitos de picolé e bloquinhos. / Exemplificar a seriação de objetos
permanentes em sala de aula. / Fazer uma sequência lógica usando bloquinhos coloridos. /
Leitura coletiva e individual do poema “A casa” de Vinícius de Moraes através de figuras
ilustrativas e seguido de questionário. / LANCHE: Papai do Céu te agradeço pela comida,
que nunca deixe faltar alimento na mesa de todas as crianças do mundo. Amém! / VIVÊNCIA
CORPORAL: Recreação na brinquedoteca... / Psicomotricidade (Mat. I “A”): Exame
Biométrico Final: Peso Altura. / CASA: Tarefa Impressa.

Sexta-feira, 10 de novembro de 2017
IMPORTANTE: ...bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com
paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se
atreve e a vida é muito pra ser insignificante. Augusto Branco

CLASSE: Acolhida com brinquedos
trazidos pelas crianças. / ORAÇÃO DO DIA:
“Santo anjo do Senhor”, seguido de pedidos. / CANÇÃO DO DIA: “A janelinha Abre” /
HORA DA NOVIDADE: Promoção da Caixa-surpresa uma estrela e um sino. / RODA
DE HISTÓRIAS: Confecção dos personagens historinha “O concurso das aves”.
/ CONTEÚDO: Os símbolos do natal “sino e a estrela” percepção visual, oralidade,
projeto recital. / PROCEDIMENTOS: Em rodinha, conversa fazer a visualização dos
símbolos natalinos “sino e estrela”. / Enfatizar a importância do Natal em nossas vidas. /
Expor cartões natalinos para as crianças manusearem livremente ao som de uma
música suave natalina. / Explicar para as crianças que o significado do sino que é a
representação anúncio para a humanidade do Nascimento de Jesus Cristo o nosso
Salvador. / A estrela, significa a guia que levou os três reis magos até o menino Jesus. /
Leitura coletiva do poema “A Casa” de Vinicius de Moraes. / CLASSE: Portfólio. /
LANCHE: Meu querido Papai do Céu, muito obrigado, pelo lanchinho gostoso que
agora vou comer, abençoa o alimento de todas as famílias e que não falte em nenhum
lar. Amém! / VIVÊNCIA CORPORAL: Relaxamento com músicas suaves. /
Psicomotricidade (Mat. I “B”): Exame Biométrico Final: Peso Altura. / CASA: Tarefa
Impressa.

MATERNAL – II AxBxC
Segunda-feira, 06 de novembro de 2017
IMPORTANTE: É melhor ser verdadeiro e solitário do que viver em falsidade e estar sempre
acompanhado.

CLASSE: Acolhida com chamex para riscos e básicos e canções alegres. / ORAÇÃO
DO DIA: “Pai nosso” seguido de pedidos... / CANÇÃO DO DIA: “Se você está contente”
/ HORA DAS NOVIDADES: Promoção de brincadeiras de roda. / RODA DE
HISTÓRIAS: Ouvir os relatos sobre o fim de semana dos alunos, desenvolvendo o
raciocínio logico. / CONTEÚDO: Linguagens: Rever as vogais “A, E, I, O, U” e suas
formas. / Prenome. / Matemática: Rever as formas geométricas. / Coordenação Motora
fina e grossa. / PROCEDIMENTOS: Em rodinha visualização das vogais através de
fichas ilustrativas. / Promoção do jogo dos dados das vogais, cada criança lança o
mesmo e identificar a vogal exposta. / Identificação do prenome através de fichas
móveis destacando a primeira e a última letra do prenome. / Picotar tiras de papel com a
ponta dos dedos e depois amassar e fazer bolinhas de papel. / Associação dos blocos
lógicos a objetos semelhantes às formas geométricas e identificação das mesmas. /
CLASSE: Livro de Caligrafia, pág. 96. / 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: Promoção de brincadeiras no
pátio da escola. / CASA: Livro Matemática, pág. 89. / Livro de Linguagem, pág.12 e 24.
/ Almanaque das letras pág. 7 e 10.
SRS. PAIS,
LEMBRAMOS-LHES que o pagamento da mensalidade de nosso(s) filho(s) deverá ser
efetuado até o dia 10/11 – Sexta-feira.
Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos o apoio e a compreensão.

Terça-feira, 07 de novembro de 2017
IMPORTANTE: Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas sim reconhecer que vale a pena viver
apesar de todos os desafios e perdas

CLASSE: Acolhimento com palitos de picolé e massinha de modelar. / ORAÇÃO DO DIA:
“Santo Anjo do senhor” / CANÇÃO DO DIA: “A Cobra não tem pé” / HORA DA NOVIDADE:
Promoção da brincadeira da cadeira. / RODA DE HISTÓRIAS: Ouvir a Historinha “A arca de
ninguém”. Desenvolvendo a Percepção e a oralidade CONTEÚDO: Linguagem Rever os
encontros vocálicos “ AU, AI, OI, EU”. / Projeto Recital “Jogo de Bola” de Cecília Meireles. /
Matemática: Rever os numerais “0 a 20” e suas quantidades. / Noções de tamanho: maior,
menor, grande e pequeno. / PROCEDIMENTOS: Visualização de fichas dos encontros
vocálicos em estudo associação a situação do nosso cotidiano. / Formação dos encontros
vocálicos através de vogais móveis. / Declamação do poema “Jogo de bola” através de
cartaz ilustrativo. / Promoção do boliche dos numerais e identificação dos mesmos. /
Contagem dos numerais através de blocos e tampinhas. / Ditado dos numerais no quadro
acrílico. / Demonstração de objetos “Grandes e pequenos e solícita que os alunos os
separem por tamanho. / CLASSE: Livro almanaque das letras pág. 6 e 9. / Inglês (Mat. II
“AxBxC”): Ensaio para apresentação do projeto Viagem encantada da Literatura Infantil
através do mundo mágico da Disney. / 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: Na
Brinquedoteca. / CASA: Livro de caligrafia págs. 25 e 26, 73, 76, 77. / Livro almanaque dos
números pág. 16.

Quarta-feira, 08 de novembro de 2017
IMPORTANTE:

O mundo está nas mãos daqueles que têm a coragem de sonhar e de correr o
risco de viver seus sonhos. Paulo Coelho

CLASSE: Acolhida com músicas suaves e paradidáticos infantis. / ORAÇÃO DO DIA:
Papai do Céu obrigada por minha família e pelos meus coleguinhas abençoa nossas
famílias. Amém! / CANÇÃO DO DIA: “Bate o sino” / HORA DAS NOVIDADES:
Promoção do Saco-mágico retirando objetos natalinos oportunizando relatos sobre o
Natal. / RODA DE HISTÓRIAS: Oportunizar que as crianças recobrem a história “A arca
de Ninguém”. / CONTEÚDO: Natureza e sociedade: As plantas. / Os tipos de plantas e
suas partes. / Matemática: Noções de mais largo e mais estreito. / Rever as cores. /
PROCEDIMENTOS: Em rodinha, visualização através de cartaz ilustrativo “As plantas e
suas partes” seguidas de questionamentos. / Enfatizar A importância das plantas para
todos nós e que devemos cuidar muito bem delas. / Demonstração através de cartaz o
processo de nascimento e desenvolvimento das plantas. / Assistir a uma historinha
sobre as plantas para melhor assimilação do conteúdo. / CLASSE: Livro Almanaque
das Letras, págs. 09, 12 e 15. / LANCHE: Agradecimentos a Jesus feito pelas crianças,
pelo lanchinho enviado / Pedidos de bênçãos, feito pelos meninos e partilha com os
irmãos menos favorecidos que encontramos. / VIVÊNCIA CORPORAL: Recreação no
pátio. / CASA: Livro de Natureza e Sociedade, págs. 62, 64, 66, 67 e 68. / Matemática,
pág. 77.

Quinta-feira, 09 de novembro de 2017
IMPORTANTE: Não viva para que sua presença seja notada,
sentida. Bob Marley

mas para que sua falta seja

CLASSE: Acolhida com manuseio de lã com alinhavos. / ORAÇÃO DO DIA: Oração
espontâneas feitas pelos alunos. / CANÇÃO DO DIA: “Noite Feliz” / HORA DAS
NOVIDADES: Promoção do Saco-mágico retirando um gorro do Papai Noel aguçando a
curiosidade. / RODA DE HISTÓRIAS: Ouvir a historinha “Um lugar para Jesus” através
do livro ilustrativo e seguido de questionamentos. / CONTEÚDO: Natureza e
sociedade: Dia da proclamação da República. / Natal / Símbolos / Rever os numerais “0
a 20 “e quantidades contagem. / Prenome. / PROCEDIMENTOS: Visualização em
rodinha data da bandeira do Brasil. / Enfatizar o significado de suas cores. / Conversa
informal sobre a proclamação da República e sua importância para nós brasileiros. /
Ouvir o hino da bandeira. / Visualização e manuseio dois símbolos de natal e o
significado de cada um deles. / Promoção dos números ocultos em sala de aula e
identificação dos mesmos. / Associação dos numerais em estudo “0 a 20” através de
bloquinhos. / Exercitação dos numerais no quadro acrílico. / CLASSE: Exercitação do
prenome no papel Chamex. / 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: Relaxamento com músicas suaves. /
Pisicomotricidade (Mat. II “AxB”): Exame Biométrico Final: Peso Altura. / CASA: Livro
de Matemática, págs. 102 e 106. / Livro de Almanaque de Natureza e Sociedade, pág.
23 e 24. / Livro de ensino religioso págs. 37, 38, 47, 48

Sexta-feira, 10 de novembro de 2017
IMPORTANTE: ...bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder

com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para
ser insignificante. Augusto Branco

CLASSE: Acolhida com brinquedos trazidos pelas crianças. / ORAÇÃO DO DIA: Ao
“Santo Anjo do Senhor”, seguido de pedidos. / CANÇÃO DO DIA: “Mãezinha do Céu” /
HORA DAS NOVIDADES: Assistir um vídeo a magia do Natal. / RODA DE
HISTÓRIAS: Permitir que os alunos recontem história “Um lugar para jesus” através de
ilustração do livro desenvolvendo á oralidade e ampliando o vocabulário. / CONTEÚDO:
Avaliação de Linguagem. / PROCEDIMENTOS: Houve a revisão dos conteúdos de
linguagem e aplicação de avaliação das mesmas. / 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: Brincadeiras no pátio. /
Pisicomotricidade (Mat. II “C”): Exame Biométrico Final: Peso Altura. / CASA:

