INFANTIL – II AxBxC
Segunda-feira, 04 de abril de 2016
IMPORTANTE:

numerais de “ 0 a 39”. / Sucessor e antecessor. / Pares e ímpares. /
Ordem crescente e decrescente. / Resolução de continhas de adição. / CIÊNCIAS: Revisão do conteúdo higiene e do corpo. / Conversa informativa. / Exposição de gravuras. / Tarefa págs 43 e 46. /
ENSINI RELIGIOSO: Leitura do texto da página 27 e atividade da
página 30. / LANCHE: Oração de agradecimento a Deus pelo lanche
e pedidos de bênçãos com orientação de bons hábitos e boas maneiras necessárias à mesa. / CASA Tarefa do livro de Ensino Religioso
página 28 e 29 e Tarefa Impressa. / Tarefa no livro Ligados pág. 47.
SRS. PAIS,
LEMBRAMOS-LHES que o pagamento da mensalidade de nosso(s)
filho(s) deverá ser efetuado até o dia 09/04 – Sábado. Aguardamos a
presença dos senhores e agradecemos o apoio e a compreensão.
_________________________________________________

Visto Pais ou Responsáveis
Acompanhe nossas redes sociais: Site www.madresavina.com.br /
Facebook Colégio Madre Savina / Instagram @colegiomadresavina
Dig./I.B.S

LÍNGUA PORTUGUESA: Exploração do texto da pág. 157 do livro
de Português seguindo a tarefa da mesma página. / Exercitação da
família silábica da letra “Gg” e sua palavra-chave (gato). / Formação
de palavras. / Separação de sílabas e leitura das mesmas. / Ditado
conversado. / HISTÓRIA E GEOGRAFIA: Noções de localização/
Leitura dos números de 0 a 39 e visualização dos mesmos/ Pares e
Ímpares/ Resolução de continhas de adição. / MATEMÁTICA: História de família. / Exploração do texto da pág. 72 seguido de tarefa da
mesma página. / INFORMÁTICA (Inf. “AxB”): Verificar atividade de
casa pág. 34. / Paint (formas e contornos) pág. 35. / Spray, lápis
(ferramentas do Paint). / 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. / RECREAÇÃO: Atividades com brinquedos de encaixe. /
CASA: Tarefa do livro de Português página 158. / Tarefa do livro de
matemática página 70. / Tarefa no livro Ligados pág. 72.
___________________________________________________

Visto Pais ou Responsáveis

Quarta-feira, 06 de abril de 2016
IMPORTANTE:

A educação é a arma mais poderosa que você
pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela
CLASSE: Atividade de acolhimento com músicas infantis (CD) e
paradidáticos infantis. / ORAÇÃO DO DIA: “Pai Nosso”. / CANÇÃO
DO DIA: “A hora de ser feliz”. / HORA DAS NOVIDADES: Promoção
da caixa surpresa com objetos diversos seguido de questionamentos.
/ TÉCNICA DE REDAÇÃO: Ouvir a história da “ Chapeuzinho Vermelho”. / LÍNGUA PORTUGUESA: Exploração do texto da página 157. /
Exercitação das famílias silábicas “Bb” “Cc” “Dd” “Ff” e “Gg” e suas
palavras-chaves (baleia, cavalo, dado, fada, gato). / Ordenação de
sílabas para formação de palavras e frases. / Autoditado. / Cópia. /
INFORMÁTICA (Inf. “C”): Verificar atividade de casa pág. 34. / Paint
(formas e contornos) pág. 35. / Spray, lápis (ferramentas do Paint). /
MATEMÁTICA: Resolução de continhas de adição / Números pares e
ímpares. / Exercitação dos numerais de 0 a 39. / Números e suas
quantidades. / HISTÓRIA E GEOGRAFIA: A vida em nossa moradia.
/ Exploração do texto da pág. 74. / Tarefa págs. 76, 77, 114, 115 e
116. / 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. / RECREAÇÃO: Atividades com brinquedos de encaixe. / CASA: Tarefa do
Impressa. / Tarefa do livro de Caligrafia pág. 26 e 27. / Págs. 76 e 77
No livro Ligados.
___________________________________________________

Visto Pais ou Responsáveis

Um livro é como uma janela: quem não o lê fica
distante dela e só pode ver uma pequena parte da paisagem. Kahlil
Gibran
CLASSE: Acolhimento com músicas de boas-vindas. / ORAÇÃO DO
DIA: “Oração do Anjo da Guarda...” / CANÇÃO DO DIA: “Não atire o
pau no gato” / HORA DAS NOVIDADES: Visualização de gravuras
com a palavra-chave estudada (gato). / Técnicas de Redação: Relatos sobre o final de semana. / TÉCNICAS DE REDAÇÃO: Apresentação e estudo da letra “Gg”. / Exploração da quadrinha “ Gato Asseado” da pág. 156 do livro de Português, seguindo a tarefa da mesma.
/ Leitura da família silábica, da palavra-chave (gato) no quadro. /
LÍNGUA PORTUGUESA: Apresentação e estudo da letra “Gg”. /
Exploração da quadrinha “ Gato Asseado” da pág. 156 do livro de
Português, seguindo a tarefa da mesma. / Leitura da família silábica,
da palavra-chave (gato) no quadro. / MATEMÁTICA: Exercitação
das famílias numéricas “0”, “10”, “30”. / Visualização e contagem dos
mesmos. / Pares e Ímpares. / Ordem crescente e decrescente. /
LANCHE: Oração de agradecimento a Deus pelo lanche e pedidos
de bênçãos com orientação de bons hábitos e boas maneiras necessárias à mesa. / RECREAÇÃO: Atividades extras (Judô, Ballet,
Natação). / CASA: Tarefa Impressa. / Cópia da família silábica da
letra “Gg” e sua palavra-chave (gato) no caderno de caligrafia.
LEMBRETE: Amanhã, preciso levar para sala de aula curiosidade
sobre o gato e gravuras de alimentos saudáveis.
SRS. PAIS,
LEMBRAMOS-LHES que o pagamento da mensalidade de nosso(s)
filho(s) deverá ser efetuado até o dia 09/04 – Sábado. Aguardamos a
presença dos senhores e agradecemos o apoio e a compreensão.
_________________________________________________

Visto Pais ou Responsáveis

Terça-feira, 05 de abril de 2016
IMPORTANTE: "(...) Por trás da mão que pega o lápis, dos olhos

que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa." Emília
Ferreiro
CLASSE: Acolhimento com músicas alegres e manuseio com massinha de modelar. / ORAÇÃO DO DIA: “Oração espontânea com
pedidos de proteção para todas as crianças”. / CANÇÃO DO DIA:
“Fui ao mercado”. / HORA DAS NOVIDADES: Formação de frases
com palavrinhas apresentadas. / TÉCNICAS DE REDAÇÃO:
/

Quinta-feira, 07 de abril de 2016
IMPORTANTE:

Saúde é, acima de tudo, a garantia do bem-estar
de cada um. Pense em sua saúde! Pense em você!
CLASSE: Acolhimento com música de boas-vindas. / ORAÇÃO DO
DIA: “Obrigado Senhor por sempre está guiando os nossos caminhos”. / CANÇÃO DO DIA: “A janelinha”. / HORA DA NOVIDADE:
Visualização das gravuras das palavras-chave estudadas (dado, foca,
gato). / TÉCNICA DE REDAÇÃO: Formação de frases com as gravuras expostas no quadro. / LÍNGUA PORTUGUESA: Exercitação das
famílias silábicas do “Dd” “Ff” “Gg” e suas palavras-chaves (dado,
foda, gato). / Ordenação de palavras e frases. / Leitura individual e
coletiva. / Separação de sílabas. / MATEMÁTICA: Noções de posição. / Exercitação dos numerais de “0 a 39.” / Pares e Impares. /
Resolução de continhas de adição. / Sucessores e antecessores.” /
Resolução de continhas de adição. / CIÊNCIAS: Alimentos e vida
saudável leitura do texto da página 40 e seguindo a tarefa da mesma
e das págs. 37, 41, 42 e 46 e conversa informativa sobre a importância de termos uma boa alimentação. / INGLÊS: Revisão dos vocabulários family, colors e numbers “1 a 10” e responder a pág. 07 (frente
e costa) do livro e 6 do workbook do livro. / 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 no livro de Matemática página 71. / Tarefa no livro Ligados págs. 44 e 45. / Português
pág. 159. / INGLÊS: Estude para avaliação pelo roteiro das avaliações (vocabulário Family, colors e numbers 1 a 10.)
___________________________________________________

Visto Pais ou Responsáveis

Sexta-feira, 08 de abril de 2016
IMPORTANTE:

A natação é uma das modalidades mais completas. Os movimentos realizados durante a atividade envolvem a maior
parte dos músculos. Os benefícios da natação podem desencadear inúmeros outros, dentre esses, o bem-estar é um dos propósitos que favorecem as pessoas a se manterem ativas e praticando o nado regularmente.
CLASSE: Acolhimento com músicas alegres (CD). / ORAÇÃO DO
DIA: “Ave Maria”. / CANÇÃO DO DIA: “A dona aranha”. / HORA
DAS NOVIDADES: Promoção da brincadeira “Morto, Vivo”. / TÉCNICAS DE REDAÇÃO: Recontar a história da “Chapeuzinho Vermelho” feita pelos alunos através de ilustração do livro. / LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA: Revisão dos conteúdos estudados na
semana. / Leitura do Alfabeto e das palavrinhas das letras estudadas. / Formação de frases através de gravuras. / Leitura dos

