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EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL III

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL III
Em 21/3/2019.

Em 21/3/2019.

Querida criança,

Querida criança,

Com a pretensão de fazê-la ampliar saberes sobre a sua

Com a pretensão de fazê-la ampliar saberes sobre a sua

história de vida, elabore, criança, sob orientação da mamãe e/ou do

história de vida, elabore, criança, sob orientação da mamãe e/ou do

papai, sua linha do tempo.

papai, sua linha do tempo.

Para torná-la compreensível e mais atraente, ilustre-a com

Para torná-la compreensível e mais atraente, ilustre-a com

fotos dos acontecimentos marcantes de sua vida. Se possível desde a

fotos dos acontecimentos marcantes de sua vida. Se possível desde a

fase intrauterina até a atual, 5 - 6 anos.

fase intrauterina até a atual, 5 - 6 anos.

Escreva o ano e faça breves comentários sobre esses

Escreva o ano e faça breves comentários sobre esses

acontecimentos. Capriche! Na roda de conversa do dia 28 de março

acontecimentos. Capriche! Na roda de conversa do dia 28 de março

(quinta-feira), você apresentará à turma esse trabalho. Prepare-se para

(quinta-feira), você apresentará à turma esse trabalho. Prepare-se para

essa apresentação. As crianças que permitirem / desejarem faremos

essa apresentação. As crianças que permitirem / desejarem faremos

vídeos para exposição no site do colégio.

vídeos para exposição no site do colégio.

Posteriormente esse trabalho será exposto para apreciação da

Posteriormente esse trabalho será exposto para apreciação da

comunidade educativa do Colégio. Portanto, devolva-o à professora até

comunidade educativa do Colégio. Portanto, devolva-o à professora até

o dia 27 de março (quarta-feira)

o dia 27 de março (quarta-feira)

Bom trabalho!

Bom trabalho!
Professora do Nível III

Professora do Nível III

