MATERNAL – I AxB
Segunda-feira, 13 de novembro de 2017
IMPORTANTE: Marechal Deodoro da Fonseca foi um militar brasileiro líder da
Proclamação da República no Brasil, político e o primeiro presidente do Brasil.
CLASSE: Acolhida com Blocos lógicos. / ORAÇÃO DO DIA: “Obrigada meu Papaizinho
por essa tarde, nos proteja de quedas e machucados. Amém!” / CANÇÃO DO DIA:
“Alecrim Dourado” / HORA DAS NOVIDADES: Promoção de brincadeiras da cabra
cega. / RODA DE HISTÓRIAS: Ouvir a historinha “O nascimento de Jesus” através de
figuras ilustrativas. / 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. / Bingo das vogais. / Entregar
um pincel para os alunos para que eles possam reproduzir no quadro acrílico as vogais
em estudo. / Cantar a música das vogais. / Leitura coletiva e individual do poema “A
casa de Vinicius de Moraes” através de plaquinhas ilustrativas. / CLASSE: Escrita das
vogais no peso 40. / Inglês (Mat. I “AxB”): Rever os vocabulários A, E, I, O e U e
responder a Tarefa Impressa. / LANCHE: Abençoa Senhor o alimento que vou lanchar,
para melhor nos servir e saúde nos dá. / VIVÊNCIA CORPORAL: Na Casinha
Encantada. / CASA: Tarefa Impressa. / Inglês (Mat. I “AxB”): Responder Tarefa
Impressa.

Terça-feira, 14 de novembro de 2017
IMPORTANTE: A Proclamação da República é um dos fatos mais marcantes de nossa
história. A crise monárquica levou o Brasil a sua liberdade.
CLASSE: Acolhimento com brinquedos educativos... / ORAÇÃO DO DIA: “Oração de
Madre Savina” / CANÇÃO DO DIA: “Então e Natal ” / HORA DA NOVIDADE: Retirar de
dentro da caixa surpresa imagens natalinas. / RODA DE HISTÓRIAS: Contagem da
historinha “O Nascimento de Jesus ” através das imagens. / CONTEÚDO: Natal /
Presépio / Oralidade / Percepção visual. / PROCEDIMENTOS: Em rodinha, conversa
informal sobre o natal indagando sua importância. / Explicar para as crianças o
verdadeiro sentido do presépio. / Que são as peças que fazem parte do cenário que
Jesus Cristo nasceu, onde no centro dela estava uma pequena manjedoura. / Assistir
um filme infantil falando sobre o nascimento de Jesus Cristo seguidos de
questionamentos. / Leitura coletiva do poema “A casa” de Vinicius de Moraes. /
CLASSE: Portfolio / 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: Tarefa Impressa.

Quinta-feira, 16 de novembro de 2017
IMPORTANTE: Pode-se fazer política com ética e respeito ao cidadão. Para

tal, basta ter decência e caráter.
Vamos proclamar o amor ao próximo, respeito mútuo, fraternidade, igualdade
de direitos, paz e sabedoria.
CLASSE: Acolhimento com músicas de Natal. / ORAÇÃO DO DIA: Oração em
agradecimento pelo ano letivo. / CANÇÃO DO DIA: “Noite Feliz” / HORA DA
NOVIDADE: Festa de encerramento do ano letivo de 2017. / Amigo oculto.

Quarta-feira, 15 de novembro de 2017
IMPORTANTE: A Proclamação da República Brasileira foi um episódio, na História do
Brasil, que instaurou o regime republicano no país, derrubando a Monarquia do Brasil e o
Imperador D. Pedro II. Ocorreu dia 15 de novembro de 1889 no Rio de Janeiro, então
capital do Império do Brasil, na Praça da Aclamação, hoje Praça da República, quando um
grupo de militares do Exército brasileiro, liderados pelo marechal Deodoro da Fonseca, deu
um golpe de estado sem o uso de violência, depondo o Imperador do Brasil D. Pedro II.
Feriado

“Feliz Natal! Feliz Ano Novo!

Esperamos você no ano de 2018, cheias de saudades!

MATERNAL – II AxBxC
Segunda-feira, 13 de novembro de 2017
IMPORTANTE: Marechal Deodoro da Fonseca foi um militar brasileiro líder da
Proclamação da República no Brasil, político e o primeiro presidente do Brasil.
CLASSE: Acolhida com Blocos lógicos. / ORAÇÃO DO DIA: “Alecrim
Dourado” / CANÇÃO DO DIA: “Santo Anjo do senhor” / HORA DAS
NOVIDADES: Promoção de brincadeiras com fantoches. / RODA DE
HISTÓRIAS: Ouvir a historinha “ O Livro encantado”. Através de figuras
ilustrativas. / CONTEÚDO: Avaliação de Matemática. / PROCEDIMENTOS:
Houve revisão dos conteúdos de matemática e aplicação de avaliação da
mesma. / LANCHE: Oração de agradecimento a Deus pelo lanche e pedidos
de bênçãos com orientação de bons hábitos e boas maneiras necessárias à
mesa.

Terça-feira, 14 de novembro de 2017
IMPORTANTE: A Proclamação da República é um dos fatos mais marcantes de
nossa história. A crise monárquica levou o Brasil a sua liberdade.
CLASSE: Acolhimento com brinquedos educativos. / ORAÇÃO DO DIA: “Pai
nosso” / CANÇÃO DO DIA: “Um elefante” / HORA DA NOVIDADE: Promoção
da brincadeira da estátua... / RODA DE HISTÓRIAS: Ouvir a historinha “O livro
encantado “seguido de questionamentos. CONTEÚDO: Avaliação de natureza
e sociedade. / PROCEDIMENTOS: Houve a revisão do conteúdo de Natureza
Natureza e sociedade a aplicação da mesma. / Inglês (Mat. II “AxBxC”):
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.

Quarta-feira, 15 de novembro de 2017
IMPORTANTE: A Proclamação da República Brasileira foi um episódio, na História do
Brasil, que instaurou o regime republicano no país, derrubando a Monarquia do Brasil e o
Imperador D. Pedro II. Ocorreu dia 15 de novembro de 1889 no Rio de Janeiro, então
capital do Império do Brasil, na Praça da Aclamação, hoje Praça da República, quando um
grupo de militares do Exército brasileiro, liderados pelo marechal Deodoro da Fonseca, deu
um golpe de estado sem o uso de violência, depondo o Imperador do Brasil D. Pedro II.

Quinta-feira, 16 de novembro de 2017
IMPORTANTE: Pode-se fazer política com ética e respeito ao cidadão. Para
tal, basta ter decência e caráter.
Vamos proclamar o amor ao próximo, respeito mútuo, fraternidade, igualdade
de direitos, paz e sabedoria.

CLASSE: Acolhida com jogos educativos e músicas alegres. / ORAÇÃO DO
DIA: Orações espontâneas feita pelos alunos. / CANÇÃO DO DIA: A dona
aranha. / HORA DAS NOVIDADES: Festa de encerramento e amigo oculto. /
RODA DE HISTÓRIAS: permitir que os alunos recontem a historinha “O livro
encantado “ nomeando as personagens. / CONTEÚDO: Avaliação de Ensino
Religioso / PROCEDIMENTOS: Houve revisão dos conteúdos de avaliação de
ensino religioso e aplicação de avaliação da mesma. / Festa de encerramento.
/ 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. / Pisicomotricidade (Mat. II “AxB”):
Exame Biométrico Final: Peso Altura.

