INFANTIL – I AxBxC
Segunda-feira, 20 de novembro de 2017
IMPORTANTE: Para muitos, um dos momentos mais
tristes. Com ele, a despedida da escola, dos amigos e dos
professores. Não menos importante, os nomes nas camisetas.
Guardados, todavia, na memória e no coração.
Boas Férias! Feliz Natal!!
CLASSE: Acolhimento com roda de conversa e jogos de
encaixe. / ORAÇÃO DO DIA: Oração do Anjo da Guarda. /
CANÇÃO DO DIA: “Palminhas” / CONTEÚDO: Revisão
para a Avaliação de Matemática e aplicação da mesma. /
LANCHE: Abençoa Senhor o alimento que vou lanchar,
para melhor nos servir e saúde nos dá. / VIVÊNCIA CORPORAL: Jogos de montar. / CASA: Tarefa de Revisão de
Língua Inglesa.

Terça-feira, 21 de novembro de 2017
IMPORTANTE: Mais um ano se passou e os bons momentos da vida, feitos de tudo o que é forte, simples e belo,
como um olhar, um sorriso, um gesto de amizade foram
apreciados e cultivados. Muitos desafios foram vencidos e
outros objetivos foram lançados.
Agradecemos a Deus pelos “presentes” recebidos nesse
ano letivo, pois cada aluno, em particular, marcou nossa escola de maneira única e especial. Que as experiências compartilhadas no percurso até aqui sejam a alavanca para alcançarmos a alegria de chegar ao destino projetado.
Boas Férias! Feliz Natal!!
CLASSE: Acolhimento com paradidáticos infantis. / ORAÇÃO DO DIA: Abençoa, Papai do Céu o nosso dia e nossas atividades escolares. / CANÇÃO DO DIA: “Homenzinho Torto” / CONTEÚDOS: Revisão para a Avaliação de
Natureza e Sociedade 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! / VIVENCIA CORPORAL: Massa de
modelar colorida. / CASA: Tarefa de Revisão de Ensino
Religioso.

Quarta-feira, 22 de novembro de 2017
IMPORTANTE: Querida(a) aluno(a)...
Mais uma etapa vencida. Enfim férias!
Com ela passeios, viagens, descanso e muita curtição.
Parabenizamos a cada um de vocês pelo esforço, compromisso,
interesse em aprender coisas novas e pelo sucesso de tudo.
Parabenizamos a você também mamãe/papai que tanto orientou, auxiliou
e incentivou seu(a) filho(a) contribuindo muito para mais essa escalada.
Somos felizes pela oportunidade que tivemos de juntos, compartilharmos
inúmeros momentos de alegria.
CLASSE: Atividade de acolhimento com músicas infantis alegres. / ORAÇÃO DO DIA: “Pai Nosso” / CANÇÃO DO DIA: “Se está contente” /
CONTEÚDO: Revisão para a Avaliação de Ensino Religioso e aplicação
da mesma. / LANCHE: Ó meu bondoso Papai do Céu, queremos agradecer o lanchinho que agora vamos comer. Que não falte alimento em nossa
casa. / VIVÊNCIA CORPORAL: Desenho livre no papel A4.

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017
IMPORTANTE: Mais um ano se finda e com ele, muitas
lembranças, muitas histórias para contar, muitos sonhos realizados e outros que ficaram por realizar. Essa é a dinâmica da
vida, e nesta imensa teia vamos vivendo e aprendendo a cada
dia uns com os outros, nos engrandecendo como ser humano.
E é por este aprender diário que agradecemos aos pais que
nos confiaram os seus filhos, para cuidar, zelar, ensinar, e
porque não dizer, APRENDER.
Nos dedicamos ao máximo para confirmar a escolha que
fizeram pela nossa escola, contando com a mesma parceria
que firmamos durante este ano letivo.
Boas Férias! Feliz Natal!!
Família Madre Savina.
FESTA DE ENCERRAMENTO COM AMIGO OCULTO.

INFANTIL – I AxBxC
Segunda-feira, 20 de novembro de 2017
IMPORTANTE: Para muitos, um dos momentos mais

tristes. Com ele, a despedida da escola, dos amigos e dos
professores. Não menos importante, os nomes nas camisetas.
Guardados, todavia, na memória e no coração.
Boas Férias! Feliz Natal!!
CLASSE: Acolhimento com músicas de boas-vindas. /
ORAÇÃO DO DIA: Oração de agradecimento a Deus pela
a semana que se inicia. / CANÇÃO DO DIA: “Botei meu
sapatinho na janela do quintal” HISTÓRIA E GEOGRAFIA:
Revisão para Avaliação História e Geografia e aplicação da
mesma. / LANCHE: Abençoa Senhor o alimento que vou
lanchar, para melhor nos servir e saúde nos dá. / VIVÊNCIA CORPORAL: Ensaio para a Colação de Grau. / CASA: Tarefa de revisão para Avaliação de Ciências Naturais
e Língua Inglesa.
LEMBRETE: Srs. Pais de Formandos do ABC, os convites
da colação de grau já estão disponíveis na Tesouraria
da escola. Obrigada.

Terça-feira, 21 de novembro de 2017
IMPORTANTE: Mais um ano se passou e os bons mo-

mentos da vida, feitos de tudo o que é forte, simples e belo,
como um olhar, um sorriso, um gesto de amizade foram
apreciados e cultivados. Muitos desafios foram vencidos e
outros objetivos foram lançados.
Agradecemos a Deus pelos “presentes” recebidos nesse
ano letivo, pois cada aluno, em particular, marcou nossa escola de maneira única e especial. Que as experiências compartilhadas no percurso até aqui sejam a alavanca para alcançarmos a alegria de chegar ao destino projetado.
Boas Férias! Feliz Natal!!
CLASSE: Acolhimento com músicas de boas-vindas. /
ORAÇÃO DO DIA: “Oração espontânea” / CANÇÃO DO
DIA: “Papai Noel chegou...” / CIÊNCIAS NATURAIS: Revisão para Avaliação de Ciências Naturais e aplicação da
mesma. / INGLÊS: Revisão para a avaliação 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: Ensaio para Colação de Grau. /
CASA: Tarefa de revisão para Avaliação de Ensino Religioso e Produção Textual.

Quarta-feira, 22 de novembro de 2017
IMPORTANTE: Querida(a) aluno(a)...
Mais uma etapa vencida. Enfim férias!
Com ela passeios, viagens, descanso e muita curtição.
Parabenizamos a cada um de vocês pelo esforço, compromisso, interesse
em aprender coisas novas e pelo sucesso de tudo.
Parabenizamos a você também mamãe/papai que tanto orientou, auxiliou e
incentivou seu(a) filho(a) contribuindo muito para mais essa escalada.
Somos felizes pela oportunidade que tivemos de juntos, compartilharmos
inúmeros momentos de alegria.
CLASSE: Atividade de acolhimento com músicas de boas-vindas. / ORAÇÃO DO DIA: “Oração Espontânea” / CANÇÃO DO DIA: “Hoje à noite é
bela...” / ENSINO RELIGIOSO: Revisão para Avaliação de Ensino Religioso e aplicação da mesma. PRODUÇÃO TEXTUAL: Revisão para Avaliação de Produção Textual e aplicação da mesma. / 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 no Parquinho.

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017
IMPORTANTE: Mais um ano se finda e com ele, muitas
lembranças, muitas histórias para contar, muitos sonhos realizados e outros que ficaram por realizar. Essa é a dinâmica da
vida, e nesta imensa teia vamos vivendo e aprendendo a cada
dia uns com os outros, nos engrandecendo como ser humano.
E é por este aprender diário que agradecemos aos pais que
nos confiaram os seus filhos, para cuidar, zelar, ensinar, e
porque não dizer, APRENDER.
Nos dedicamos ao máximo para confirmar a escolha que
fizeram pela nossa escola, contando com a mesma parceria
que firmamos durante este ano letivo.
Boas Férias! Feliz Natal!!
Família Madre Savina.
FESTA DE ENCERRAMENTO COM AMIGO OCULTO.

