
 

 

 Educação Infantil – Pré II 

 

Tópico Educativo: Na educação infantil é importante que as crianças convivam em ambientes que 

possam manipular objetos, brinquedos e interagir com outras crianças, e principalmente que 

possam aprender, pois o brincar é uma importante forma de comunicação. 

 
02 – Abraço musical. 

03 – Leitura escondida. 

          Quinta-fruta. 

04 – “Meu animal favorito”. 

07 – A costureira tirará as medidas da fantasia para a Festa de Estojo. Não falte. 

07 – Brincando de caça ao tesouro. 

08 – Comemoração ao Dia das Crianças. Tarde de diversão, descontração e muita alegria. 

09– Piquenique nutritivo. 

10 – Dia da fantasia. Neste dia os alunos deverão vir com fantasia ou adereços. 

11 – Cinema divertido “cheirinho de pipoca no ar”. Sessão cinema. 

12 - Feriado Nacional – Padroeira do Brasil. 

14 – Recesso. 

15 – Recesso. Dia do Professor. Parabéns a todos os nossos educadores! 

16 – Investigando com o Papa lupa. 

17 – Quinta-fruta. 

18 – Mão no número. 

21 – Aprendendo com a caixa silábica. 

22 – Cozinha experimental “Por que não cresce”. 

24 – Quinta-fruta “Bichinhos divertidos”. 

28/10 a 01/11 – Cardápio mensal. 

 

 

 

 

 

 

31 – Recreação “Bolhas de sabão gigantes”. 

 

 

28/10 Suco de fruta e  bisnaguinha 

29/10 Iogurte, banana e sucrilhos 

30/10 Guaraná natural, bolo e fruta  

31/10 Suco de fruta, biscoito e fruta 

01/11 Achocolatado e sanduiche 

“Quem vive o ENSINO com uma PAIXÃO aos olhos dos seus ALUNOS deixa de ser apenas 

um PROFESSOR para se tornar um HERÓI, um EXEMPLO, um AMIGO”. Feliz dia do Professor! 
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