
 

 

   

MATERNAL I 

Outubro... Mês de ser Criança, uma das coisas mais maravilhosa da vida. Aproveite essa fase!! 

03- Quinta-fruta: Melancia no palito.  

04- Atividades sensoriais com bolinhas de gel. 

07- Hoje é dia de sorrir em dobro! Piquenique com bonecas e bonecos. 

07- Sob medida – Neste dia a costureira estará tirando as medidas para as fantasias da Festa de 

Encerramento (Não falte). 

08- Animada Comemoração ao Dia das Crianças com oficinas de Cupcake e brincadeiras. 

09- Brincando com água: Banho de Mangueira. O aluno deverá vir de sandália, com roupa de 

banho por baixo do uniforme e trazer calcinha ou cueca e toalha (com nome). 

10- Quinta-fruta Especial: Chupa, chupa de limão. 

        Lá vem história... “A Vaca Fotógrafa”. 

12 - Feriado Nacional – Padroeira do Brasil 

14 – Recesso 

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

16– Início da REMATRÍCULA PARA 2020.  

Foi entregue ao aluno o envelope contendo os documentos para a rematrícula: Informativo com 

as normas; Contrato de Prestação de Serviços; Requerimento de matrícula.  

Preencha todos os campos dos documentos, traga a documentação necessária. Compareça no dia 

indicado na tabela e tenha mais tranquilidade para fazer a matrícula de seu filho.  

16- Pintura mágica: no potinho de Yakult. 

18- História dramatizada: A Linda Rosa Juvenil.  

21- Brincando com as letras: Sopa de letrinhas.  

24- Cozinha Experimental: Danoninho caseiro. 

28- Atividade fonoarticulatória: Telefone sem fio. 

Observações: 

WeBOT !!! Parabéns às equipes de Robótica que, no Torneiro Brasil de Robótica, ficaram em 2º e 3º 

lugares. Alunos dos 4os e 5 os anos que, num Torneio Nacional, participando pela 1ª vez, defenderam  

seus Projetos Científicos brilhantemente. 

 

 Acesse nosso site e você encontrará: INFORMATIVO do mês / FOTOS das atividades. Aproveite!  

   www.codesp.com.br            www.facebook.com/odetesaopaio 

http://www.codesp.com.br/
http://www.facebook.com/odetesaopaio
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