INFANTIL – I 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: Acolhimento com música alegres e jogos de encaixe. /
ORAÇÃO DO DIA: Obrigado Papai do Céu por esta sempre pertinho
de mim e protegendo todas as pessoas. / CANÇÃO DO DIA: “Noite
Feliz” / HORA DAS NOVIDADES: Visualização dos símbolos de
Natal. / TÉCNICAS DE REDAÇÃO: Ouvir a história sobre o nascimento de Jesus com auxílio do livro, seguida de ilustrações feitos
pelos alunos. / CONTEÚDO: Ensino Religioso: Natal o nascimento
do nosso salvador. / Estudo da letra “Ww”. / Revisão dos numerais de
“0 ao 30”. / PROCEDIMENTOS: Roda de conversa informal sobre o
nascimento de Jesus. / Onde e como Ele nasceu. / Quem estava com
Ele. / Os presentes que o menino Jesus ganhou. / Leitura coletiva do
alfabeto. / Escrita da letra em estudo no caderno de escrita. / Promoção de atividades envolvendo os numerais em estudo (músicas, bingo
e amarelinha). / Contagem de materiais concretos. / CLASSE: Tarefa
no livro de Natureza e Sociedade pág. 143. / Português, pág. 118. /
Caderno de escrita. / LANCHE: Abençoa Senhor o alimento que vou
lanchar, para melhor nos servir e saúde nos dá. / VIVÊNCIA CORPORAL: Brincadeira na Casinha Encantada. / CASA: Tarefa no livro
de Português pág. 109. / Natureza e Sociedade págs. 141 e 142. /
Caligrafia pág. 69.

Quarta-feira, 15 de novembro de 2017
IMPORTANTE: A Proclamação da República Brasileira foi um episó-

dio, 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.

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 massinha de modelar ao som de música
animadas. / ORAÇÃO DO DIA: Querido Papai do Céu, ajuda-me a
não ter maldade em meu coração, e nos livra de todo o mal. / CANÇÃO DO DIA: “Bate o sino pequenino...” / HORA DAS NOVIDADES:
Ouvir a história do nascimento do menino Jesus com auxílio do livro. /
TÉCNICAS DE REDAÇÃO: Dramatização da história com auxílio da
professora. / CONTEÚDOS: Alfabeto ilustrado. / Estudo da letra “Yy” /
Revisão dos numerais de “0 a 30”. / Dia da Consciência Negra
(20/11). / Proclamação da República (15/11). / PROCEDIMENTO: Em
rodinha, conversa informal sobre o Dia da Proclamação da República
seguido de questionamento. / Leitura do alfabeto em cartaz exposto
no quadro. / Identificação das letras (k, y, w) no alfabeto e nos nomes
das crianças. / Tentativa de escrita da letra no quadro feito pelas
crianças. / Revisão das vogais maiúscula e minúscula. / Identificação
das vogais no alfabeto ilustrado. / CLASSE: Tarefa no livro de Caligrafia págs. 96 e 70. / Religião págs. 61 e 63. / 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. / CASA: Tarefa no livro
de Português págs. 111, 112, 113 e 117. / Tarefa de Revisão de
Língua Portuguesa.

Sexta-feira, 17 de novembro de 2017
IMPORTANTE:

A causa que defendemos, não é só nossa, ela é
igualmente a causa de todo o Brasil. Uma República Federal baseada em
sólidos princípios de justiça e recíprocas conveniências uniria hoje todas as
Províncias irmãs, tornando mais forte e respeitada a Nação Brasileira.

CLASSE: Acolhimento com paradidático infantil. / ORAÇÃO DO DIA:
“Pai Nosso”, com pedidos de proteção. / CANÇÃO DO DIA: “Deixei
meu sapatinho...” / CONTEÚDO: Revisão para Avaliação de Língua
Portuguesa e aplicação 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. / Higienização
dos dentes. / CASA: Tarefa de Revisão para Avaliação de Natureza e
Sociedade.

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 jogos de encaixe. / ORAÇÃO DO DIA:
“Ao querido Anjo da Guarda” / CANÇÃO DO DIA: “Noite Feliz” /
CONTEÚDO: Revisão para Avaliação de Língua Inglesa e aplicação
da mesma. / INGLÊS: Revisão dos vocabulários no quadro e 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. / CASA: Tarefa de Revisão para Avaliação de
Matemática. / INGLÊS: Estudar para as avaliações pelo roteiro: (Unit
6 –Shut the gate! – Animals, colors and numbers. Págs. 28 á 32
livro e 23 á 30 (workbook)

INFANTIL – II AxBxC
Segunda-feira, 13 de novembro de 2017
IMPORTANTE: Marechal Deodoro da Fonseca foi um militar brasilei-

ro líder da Proclamação da República no Brasil, político e o primeiro presidente do Brasil.
CLASSE: Acolhimento com músicas de. Bom dia! (Manhã) e Boa tarde
(Tarde). / ORAÇÃO DO DIA: Oração de agradecimento com pedidos de
benção para todos nós. / CANÇÃO DO DIA: “Como vai coleguinha...” /
HORA DAS NOVIDADES: Conversa informal sobre o final de semana. /
TÉCNICAS DE REDAÇÃO: Relatos espontâneos sobre o final de semana. / LÍNGUA PORTUGUESA: Separação de sílabas e contagem das
mesmas. / Leitura do alfabeto. / Promoção de texto através de gravuras. /
Ordenação de palavras e frases. / Tarefa no livro Lumirá, págs. 144 e 147.
/ MATEMÁTICA: Listar no quadro produtos comprados no quilo, litro e
metro. / Leitura dos numerais do “50 a 99”. / Sucessor e antecessor. /
Ordem crescente e decrescente. / Pares e ímpares. / Estudo de medida
de massa (quilo) / Resolução de continhas. / Cópia/ Tarefa págs. 130, 131
e 174. / HISTÓRIA E GEOGRAFIA: O Nascimento de Jesus (Natal). /
Conversa informal sobre o nascimento do menino Jesus e sobre os símbolos do Natal. / Tarefa págs. 229, 234 e 235 do livro de Português. /
LANCHE: Abençoa Senhor o alimento que vou lanchar, para melhor nos
servir e saúde nos dá. / VIVÊNCIA CORPORAL: Ensaio para Colação de
Grau. / CASA: Tarefa Impressa. / Leia o paradidático “Menina bonita do
laço de fita e copie a página que você achou mais interessante e ilustre-a
no caderno. / Tarefa no livro de Matemática págs. 175.

Quarta-feira, 15 de novembro de 2017
IMPORTANTE: A Proclamação da República Brasileira foi um episó-

dio, 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.

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 músicas alegre. / ORAÇÃO DO DIA: “Ave
Maria” com pedidos de saúde. / CANÇÃO DO DIA: “As flores” / HORA
DAS NOVIDADES: História da Branca de Neve. / TÉCNICAS DE REDAÇÃO: Relatos oral sobre a historinha ouvida e exploração das gravuras do
paradidático. / LÍNGUA PORTUGUESA: Ordenação de palavras e frases.
/ Leitura coletiva e individual de palavras e frases. / Separação de sílabas.
/ Exercitação das famílias silábicas do “l, t, x e z” e sua palavras-chave. /
Ditado conversado. / Produção de frases através de gravuras. / Tarefa no
livro de Português, págs. 158,154 e 160. / HISTÓRIA E GEOGRAFIA: Dia
da Proclamação da República. / Conversa informal sobre a Proclamação
da República. /
MATEMÁTICA: Leitura dos numerais por extenso do “0 a 10” (zero à
dez). / Exercitação dos meses do ano. / Leitura dos numerais do “50 a
99”. / Pares e ímpares. / Sucessores e antecessores. / Ordem crescente e
decrescente. / Resolução de probleminhas de adição e subtração. / Tarefa
no livro de Matemática, págs. 96 e 97, 132 e 133. / INFORMÁTICA: Atividade Pratica de Matemática com o programa GCompris. / INGLÊS: Rever
os vocabulários (Playground) e responder a pág. 27(frente e 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 de Revisão para Avaliação de Língua Portuguesa. / INGLÊS: Estude para avaliação pelo roteiro (Unit 6 – I lovenuts! – Foot,
fruits, musicinstruments, colorsandnumbers. Págs. 28 á 32 livro e 23
á 30 (workbook). / INFORMÁTICA:

Sexta-feira, 17 de novembro de 2017
IMPORTANTE:

A causa que defendemos, não é só nossa, ela é
igualmente a causa de todo o Brasil. Uma República Federal baseada em
sólidos princípios de justiça e recíprocas conveniências uniria hoje todas as
Províncias irmãs, tornando mais forte e respeitada a Nação Brasileira.

CLASSE: Acolhimento com músicas de boas-vindas. / ORAÇÃO DO
DIA: “Oração do Coração” / CANÇÃO DO DIA: “Papai Noel chegou”
/ HORA DAS NOVIDADES: Leitura do paradidático trabalhado em
sala. MATEMÁTICA: Revisão para avaliação de Matemática e aplicação 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. / Higienização dos dentes. / VIVÊNCIA CORPORAL: Brincadeiras no parquinho. / CASA: Tarefa de
revisão de Avaliação de História e Geografia e Ensino Religioso.

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

dão. 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 Boas-vidas. / ORAÇÃO DO
DIA: “Oração do coração” / CANÇÃO DO DIA: “Bate o sino...” / HORA DA NOVIDADE: Caixa-surpresa com palavrinhas estudadas. /
TÉCNICA DE REDAÇÃO: Revisão para Avaliação de Língua Portuguesa e aplicação da mesma. / 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: Ensaio da Colação de
Grau. / CASA: Tarefa de Revisão para a Avalição de Matemática.

