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Os alunos do 3º ano U das Escolas Padre Anchieta, realizaram um passeio no quarteirão de nossa Escola, enriquecendo o estudo na disciplina 
de Geografia.
A atividade de Estudo do Meio possibilitou aos alunos identificar e avaliar o bairro da Escola, analisando suas características e seus 
elementos predominantes que influenciam na formação da cidade.
A turma realizou a saída a campo, observando elementos da paisagem, as atitudes adotadas por motoristas, comerciantes e moradores. 
Depois, as observações foram registradas e discutidas em classe.
Eles adoraram! A atividade foi muito proveitosa e divertida!
                     
                                                                                                                                                         Professora Regina

o os
Representante de Sala do Ensino Fundamental I e II 5  aos 9  anos

É por todos conhecida a importância da 
representatividade nas comunidades democráticas 
organizadas. A Escola, enquanto comunidade ligada às 
questões do conhecimento acadêmico e das relações entre 
os futuros cidadãos do país, não pode prescindir da 
liderança escolar como exercício de cidadania.

Quanto maior o desenvolvimento tecnológico, 
maior a necessidade de líderes verdadeiramente humanos. 
Eles é que fazem a diferença!

Estudo do Meio 3º ano



30/05 - (terça-feira) Gipinha – Ensino Fundamental I
01/06 – (quinta-feira) – Gipa – Ensino Fundamental II

- SHOW DE TALENTOS
- JOGOS ESPORTIVOS

- JOGOS RECREATIVOS
- JOGOS RECREATIVOS

- ATIVIDADES SOLIDÁRIAS 

30/05 - (terça-feira) Gipinha – Ensino Fundamental I
01/06 – (quinta-feira) – Gipa – Ensino Fundamental II

- SHOW DE TALENTOS
- JOGOS ESPORTIVOS

- JOGOS RECREATIVOS
- JOGOS RECREATIVOS

- ATIVIDADES SOLIDÁRIAS 

Solidaried
ade

22ª GIPA 201722ª GIPA 2017

Jogos de Percurso – Contribuições para o 

ensino da Matemática - 4os e 5º anos

Jogar é uma atividade da qual as crianças sempre participam com prazer. À primeira vista, pode parecer apenas 
diversão com amigos. Mas você já observou o quanto se aprende jogando? A cada jogada é necessário resolver problemas 
e, para isso, desenvolvem-se estratégias e aprendizagens.

Os jogos de percurso, também chamados de jogos de trilha levam as crianças a aprender mais sobre relações de 
ordem numérica, contagem, leitura dos números e operações de adição ou subtração (operação inversa) e multiplicação.

os
Os alunos dos 4  e 5º anos, semanalmente, realizam uma atividade em Matemática chamada “Hora do Jogo”. No 

mês de abril, a proposta foi à confecção de um jogo de percurso. A professora apresentou uma variedade de configurações 
possíveis para a pista, que é o próprio tabuleiro - quadriculada, ziguezague, espiral, tortuosa. Cada aluno confeccionou seu 
tabuleiro; escolheu o tema e fez os desenhos; criou as regras e armadilhas do jogo que fazem parte desta proposta, como, 
por exemplo: Inventar obstáculos que proponham operações do tipo avançar ou voltar. Ficar uma rodada sem jogar...

Ao final, realizaram um festival de jogos, em que os alunos apresentaram suas criações, jogaram e se divertiram 
muito.

Pensando nos Projetos Participação/Cidadania (4os anos) e Diálogo/Convivência (5º ano), os alunos aprenderam a 
aceitar as regras do jogo, pois sem elas não se pode nem iniciar a partida. Perceberam, ao longo do jogo, que as regras até 
podem ser modificadas, desde que isso seja discutido e acordado com os parceiros. Essa vivência com certeza ajudou os 
alunos a compreender a importância das regras para o convívio social.



 

 

AULA MAIS – 9os anos  

LINGUAGENS MATEMÁTICA 
02/05 – Terça-feira 9º ano A (Matutino) 22/05 – Segunda-feira  9º ano A (Matutino) 12h às 12h50 

03/05 – Quarta-feira 9º ano B (Matutino) 23/05 – Terça-feira 9º ano B (Matutino) 12h às 12h50 

04/05 – Quinta-feira 9º ano C (Matutino) 24/05 – Quarta-feira 9º ano C (Matutino) 12h às 12h50 

05/05 – Sexta-feira 9º ano D (Matutino) 25/05 – Quinta-feira 9º ano D (Matutino) 12h às 12h50 

08/05 – Segunda-feira 9º ano U (Vespertino) 26/05 – Sexta-feira 9º ano U (Vespertino) 12h às 12h50 

09/05 – Terça-feira 9º ano A (Matutino)    

10/05 – Quarta-feira 9º ano B (Matutino)    

11/05 – Quinta-feira 9º ano C (Matutino)    

12/05 – Sexta-feira 9º ano D (Matutino)    

15/05 – Segunda-feira 9º ano U (Vespertino)    

22/05 – Segunda-feira 9º ano U (Vespertino)    

23/05 – Terça-feira 9º ano A (Matutino)    

24/05 – Quarta-feira 9º ano B (Matutino)    

25/05 – Quinta-feira 9º ano C (Matutino)    

26/05 – Sexta-feira 9º ano D (Matutino)    

 

 

AULA MAIS (MATEMÁTICA) 6ºs aos 8ºs anos 
ENSINO FUNDAMENTAL II – MAT/VESP 

Horário: 12h às 12h50 

03/05 – Quarta-feira 6º ano A (Matutino) 

04/05 – Quinta-feira 6º ano B (Matutino) 

05/05 – Sexta-feira 6º ano A (Vespertino) 

08/05 – Quarta-feira 6º ano B (Vespertino) 

09/05 – Terça-feira 7º ano A (Matutino) 

10/05 – Quarta-feira 7º ano B (Matutino)  

11/05 – Quinta-feira 7º ano C (Matutino) 

12/05 – Sexta-feira 7º ano A (Vespertino) 

15/05 – Segunda-feira 7º ano B (Vespertino) 

16/05 – Terça-feira 8º ano A (Matutino) 

17/05 – Quarta-feira 8º ano B (Matutino) 

18/05 – Quinta-feira 8º ano C (Matutino) 

19/05 – Sexta-feira 8º ano U (Vespertino) 

 

 
 

*Alunos sem autorização retirar na secretaria. 
 

Os alunos não poderão permanecer na Escola  
após o término destas aulas. 

 

2º TRIMESTRE 

JUNHO AGOSTO 

12/06 PORTUGUÊS 16/08 PORTUGUÊS  

14/06 MATEMÁTICA 18/08 MATEMÁTICA  

19/06 CIÊNCIAS       21/08 CIÊNCIAS 

21/06 HISTÓRIA 23/08 HISTÓRIA 

23/06 GEOGRAFIA 25/08 GEOGRAFIA 

26/06 INGLÊS 28/08 INGLÊS 

28/06 ARTE 30/08 2ª CHAMADA 

30/06 2ª CHAMADA ARTE fará avaliação 
diferenciada. 

14 e 15/09 – CONSELHOS DE CLASSE 
16/09 – REUNIÃO DE PAIS 
PERÍODO DE REC. PARALELA (19 a 29/09). 

*Alunos sem autorização retirar na secretaria. Os alunos não poderão permanecer na Escola após o término destas aulas.*Alunos sem autorização retirar na secretaria. Os alunos não poderão permanecer na Escola após o término destas aulas.

CALENDÁRIO DE PROVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II
os os6  aos 9  anos
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