
  

Educação Infantil – Pré I e II 

 

Devido ao Decreto que institui feriado de 10 dias (26/03 a 04/04) os feriados de 02 

(Sexta-feira da Paixão), 21 (Tiradentes) e 23 (São Jorge) foram antecipados. 

 
05 - As aulas serão remotas para todas as séries de acordo com o Decreto Municipal. 

Seguirá o roteiro de estudo pela linha de transmissão e aplicativo Positivo On. 

 
06 – Para maior organização e segurança de todos, as aulas serão remotas para todas 

as séries, pois, estaremos aguardando um novo decreto municipal que só deverá sair no 

dia 05. Seguirá o roteiro de estudo pela linha de transmissão e aplicativo Positivo On. 

 

05  a 09 - “ Saúde para Todos” - Atividades direcionadas aos bons hábitos, higiene 

pessoal e alimentação saudável relacionadas ao Dia Mundial da Saúde. 

 

12 a 16 - Educação Ambiental “ Sementes da Preservação”. Incentivar uma alimentação 

saudável através do plantio. 

 

12 a 16 – Enconto Online (pelo aplicativo Zoom). Detalhamento do processo ensino-

aprendizagem. O link será enviado na Linha de Transmissão, 10 minutos antes do horário. 

 

Data Turma Horário 

12/04 Professora Christiane 9h30 

12/04 Professora Aline 15h 

13/04 Professora Michelle 15h 

16/04 Professora Larissa 9h30 

16/04 Professora Karina 15h 

 

19 e 20 - Arte Indígena – Atividades, brincadeiras e caracterização indígena. 

 

21 –Aula normal.  

 

23 –Aula normal. 

 

21 a 23  - Viagem Imaginária através dos Personagens de Monteiro Lobato. 

 
29 a 04/05 – Exposição Interna “Arte no OUTONO”. 



  

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 

1-De acordo com o Regimento Escolar, o aluno só pode frequentar as aulas com o 

uniforme escolar completo. 

 

2- A camisa do uniforme é o que identifica os alunos dentro do colégio, conforme sua 

série, logo, TEM QUE ESTAR EM EVIDÊNCIA.  

 

3 -Atenção alunos quanto ao horário de entrada!   

 

4-Todo e qualquer acesso e/ou atendimento, junto ao colégio e/ou coordenação, o 

responsável deverá dirigir-se ao Portão da Secretaria. 
 

 

5- ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO: Agende horário na Secretaria  

 

6 - Canais de Comunicação:  

• Site de colégio: https://www.odetesaopaio.com.br 

• E-mail: contato@odetesaopaio.com.br 

• E-mail setor financeiro: financeiro@odetesaopaio.com.br 

Redes sociais: 

• Facebook: https://www.facebook.com/odetesaopaio 

• Instagram: @odetesaopaiooficial 

Plataformas digitais: 

• Positivoon.com.br 
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