HORÁRIO DE AVALIAÇÕES
INFANTIL – II “AxBxC”
DIAS

DISCIPLINAS

16/11/17

Língua Portuguesa

17/11/17

Matemática

20/11/17

História & Geografia / Ens. Religioso

21/11/17

Ciências Naturais

22/11/17

Produção de texto / Língua Inglesa

01/11 –Dia de Todos os Santos
02/11 –Dia de Finados
14/11 –Dia Nacional da Alfabetização
15/11 –Dia da Proclamação da República
19/11 –Dia da Bandeira
20/11 –Dia da Consciência Negra
08/12 –Dia de Nossa Senhora da Conceição
25/12 –Natal

A data foi escolhida por
coincidir com o dia da
morte de Zumbi dos
Palmares, em 1695. O Dia
da Consciência Negra
procura ser uma data para
se lembrar da resistência
do negro à escravidão de
forma geral, desde o
primeiro transporte de
africanos para o solo
brasileiro (1549).

PÁGINAS E / OU ASSUNTOS A SEREM ESTUDADOS – NOVEMBRO / 2017
Estudar pelas págs. 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 49, 50, 52, 55, 57, 61, 63, 65, 77, 80,
84, 89, 92 e 99 do livro de Português. / Família silábica do “Bb ao Zz” e suas palavraschave. / Alfabeto maiúsculo e minúsculo. / Leitura e interpretação de texto. / Ordenação de
palavras e frases. / Separação de sílabas e contagem das mesmas. / Elaboração de frases
através de gravuras. / Autoditado. / Produção de texto através de frases e de gravuras.
Estudar as págs. 46, 51, 52, 53, 64, 65, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 144, 165,
166, 167, 168 do livro de Matemática. / Família numérica do “50 a 99”. / Números pares e
ímpares. / Sucessores e antecessores. / Ordem crescente e decrescente. / Contagem. /
MATEMÁTICA
Números por extenso de “0 a 10” (zero a dez). / Meses do ano. / Medidas de capacidade
(litro), Massa (quilo), comprimento (metro) e Tempo (hora). / Nosso dinheiro. / Continhas e
probleminhas de adição e subtração.
Estudar págs. 94, 95, 96, 97, 117, 118, 120, 121, 132, 133, 134, 135 do livro Lumirá. /
HISTÓRIA E
Dia dos Animais (04/10). / Dia de São Francisco. / Dia das Crianças e Nossa Senhora
Aparecida (12/10). / Dia do Professor (15/10). / Dia do Piauí (19/10). / Dia da Bandeira
GEOGRAFIA
(19/11). / O mundo ao meu redor. / Mudança provocadas pelo o ser humano.
Estudar pelas págs. 81 a 106 do livro de Ensino Religioso. / Vamos construir. / Fazer ou
ENSINO RELIGIOSO não fazer. / Gente saudável. / Os animais. / Uma festa especial (O Natal).
Estudar as págs. 92, 93, 112, 113, 114, 115, 128, 129, 130, 131, 136, 137, 138, 139 do
CIÊNCIAS
livro Lumirá. / Dia e Noite. / As Estações do ano. / Os animais e os alimentos fornecidos
NATURAIS
por eles. / Variação do tempo. / O lixo que não vai para o lixo.

LÍNGUA
PORTUGUESA

PRODUÇÃO DE
TEXTO
LÍNGUA INGLESA

Estudar o paradidático “Menina bonita do laço de fita”.
Estudar pelas págs. 28 a 32 livro e 23 a 30 (workbook). / Unit 6 – I love nuts! – Foot,
fruits, music instruments, colors and numbers.

ATENÇÃO!
PAPAI E MAMÃE,
Verifiquem diariamente o material escolar de seus filhos e mui especialmente
em dias de avaliações.
Não os deixem chegar à escola sem a revisão da avaliação do dia.
EVITEM que as crianças se habituem ao NÃO cumprimento dos
compromissos e atividades escolares, bem como aos empréstimos tão prejudiciais
e NÃO permitidos pelo colégio.
Ajudem-nos a criar em nossas crianças, BONS hábitos de ordem, BOAS
atitudes e BOAS maneiras.
EVITEM faltas e não esqueçam que são necessários o preenchimento do
requerimento e o pagamento da taxa na tesouraria, para avaliação de 2ª chamada.

/

