INFANTIL – II AxBxC
Segunda-feira, 22 de agosto de 2016
IMPORTANTE: DIA DO FOLCLORE - O folclore brasileiro, um dos
mais ricos do mundo, formou-se ao longo dos anos principalmente por
índios, brancos e negros. Nos traz encanto, liberdade, cultura, lazer entre
outras coisas que poderão ser admiradas por qualquer povo no mundo.
CLASSE: Acolhimento com músicas de boas-vindas. / ORAÇÃO DO
DIA: “Santo Anjo” / CANÇÃO DO DIA: “O amor de Deus é maravilhoso” / HORA DAS NOVIDADES: Visualização das gravuras do paradidático “Menina Bonita do Laço de Fita”. / TÉCNICAS DE REDAÇÃO:
Exploração oral das gravuras do paradidático apresentado. / Leitura
coletiva do mesmo. / LÍNGUA PORTUGUESA: Apresentação e estudo da letra “Zz”, sua família silábica e sua palavra-chave (zebra). /
Exploração da imagem da pág. 162 do livro de Português, seguindo a
tarefa da mesma. / Formação e ordenação de palavras e frases. /
Separação.de silabas. / Leitura coletiva e individual do alfabeto. /
Cópia no caderno. / MATEMÁTICA: Apresentação das famílias numéricas do numeral “60”. / Visualização e contagem dos mesmos. /
Antecessor e Sucessor / Ordem crescente e decrescente. / Números
Pares e Impares / Tarefa no livro de Matemática pág.120. / HISTÓRIA E GEOGRAFIA: Conversa informal sobre o DIA DO FOLCLORE.
/ Comentário sobre a importância do Folclore na formação da cultura
Brasileira. / 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. / Tarefa no livro de Matemática de pág. 121. / Leia com o seus pais o paradidático “Menina
Bonita do laço de fita.”
_________________________________________________
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Terça-feira, 23 de agosto 2016
IMPORTANTE:

"O verdadeiro vencedor esquece que está numa
corrida, apenas ama correr." Mário Quintana

CLASSE: Acolhimento com músicas alegres e brinquedos de encaixe. / ORAÇÃO DO DIA: “Senhor Deus, obrigado por me criar assim
como sou.” / CANÇÃO DO DIA: “A formiguinha corta folha e carrega.”
/ HORA DAS NOVIDADES: Formação de palavrinhas com a família
da letra “Zz”. / TÉCNICAS DE REDAÇÃO: / LÍNGUA PORTUGUESA: Exploração do Poema “Boa Noite” da pág. 163 do livro de Português seguindo a tarefa da mesma. / Exercitação da família silábica
das letras “Tt”, “Vv”, “Xx” e “Zz”. / Formação de palavras e frases /
Separação de sílabas e leitura das mesmas. / Ditado conversado. /

Tarefa no livro de Caligrafia pág. 60. / MATEMÁTICA: Leitura dos
números de “0” a “69”. / Sucessores e Antecessores / Ordem Crescente e Decrescente / Revisão dos números por extenso de “0” a “10”
/ Cópia no caderno. / INFORMÁTICA: Cuidando da alimentação pág.
68 e 69. / 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: Estudar pela Revisão Língua Portuguesa. / Tarefa do livro de
Português pág. 164. / Revisar as pág70 e 71 do livro de informática.
___________________________________________________
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Quarta-feira, 24 de agosto de 2016
IMPORTANTE: Quem tem luz exterior caminha sem tropeçar, quem
tem luz interior caminha sem medo de viver. Augusto Cury

DIA DE FORMAÇÃO, AÇÃO E CIDADANIA

Quinta-feira, 25 de agosto de 2016
IMPORTANTE:

O verdadeiro Soldado é um Eterno Aprendiz. O
melhor soldado é aquele que aprende a recuar no momento certo.

CLASSE: Acolhimento com música relaxante (CD). / ORAÇÃO DO
DIA: “Oração de proteção para os Soldados” / CANÇÃO DO DIA:
“Marcha Soldado” / HORA DA NOVIDADE: Apresentação de gravuras sobre o soldado. / TÉCNICA DE REDAÇÃO: Exploração oral das
gravuras apresentadas. / Formação de frases sobre as mesmas. /
HISTÓRIA E GEOGRAFIA: Conversa Informal sobre o dia do Soldado (25/08). / Confecção de chapéu. / LÍNGUA PORTUGUESA: Revisão dos conteúdos para avaliação de Língua Portuguesa e aplicação
da mesma. / INGLÊS: Rever os vocabulários; responder a pág.
22(frente/costa) do livro, cantar a música Let’s go for a ride pág. 18
(costa) 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.
/ Pág. 122 do livro de Matemática. / CASA: Tarefa de revisão para
avaliação de Matemática. / INGLÊS: Rever com o seu orientador os
vocabulários e responder a pág. 17 do workbook lingando corretamente.
___________________________________________________
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Sexta-feira, 26 de agosto de 2016
IMPORTANTE:

Deus, na grandeza de tua presença em minha vida,
sigo minha estrada dando valor às minhas conquistas e lhe agradecendo por
Fazer parte de todas elas!

CLASSE: Acolhimento com músicas alegres (CD). / ORAÇÃO DO
DIA: “Oração de pedidos de sabedoria. ” / CANÇÃO DO DIA: “Que
bela formiguinha. ” / HORA DAS NOVIDADES: Conversa informal
sobre as regras da avaliação. / TÉCNICAS DE REDAÇÃO: Leitura
coletiva da avaliação. / MATEMÁTICA: Revisão dos conteúdos estudados para a avaliação 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. /
RECREAÇÃO: Brincadeiras no parquinho. / CASA: Tarefa no livro de
Português págs. 165 e 166. / Leia e copie as palavrinhas do item 2 da
pág. 164 do livro de Português e elabore frases criativas com as
gravuras da pág. 165 no caderno. / Tarefa no livro de Matemática
pág. 124.
_________________________________________________
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