
Educação Infantil - Maternal I

A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. 
Jean Piaget

02- Retorno das aulas. Musicalização.

03- Recreação com bolinhas de sabão.

 04- Lá vem história... “Os Três Porquinhos”.

05- Quinta-fruta: Frutas Vermelhas.

06- Atividade de coordenação motora: encaixe e crie.

09- Psicomotricidade com macarrão.

11-Exercício Fonoarticulatório com sopro.

19- Sala de vídeo:” Bichinho da maçã”.

      Quinta -fruta Especial “Comemorando a chegada do Outono.”

20- Aperfeiçoamento Pedagógico – Sistema Positivo. Neste dia não haverá aula.

24- Apresentação Interna do Circo De La Costa. O circo De La Costa alia a magia 
circense à educação.

ambiental e práticas sustentáveis.

26- Recreação dirigida com corda e bambolês.

30- Sala de movimento – “Dança e Movimentos”.

31-  Atividades  de  percepção  e  memória  auditiva  “Escuta,  fala,  pensamento  e
imaginação”

Observações:

1 – Atendimento da Coordenação: Agende horário na Secretaria ou pelo site do colégio. 

2 – Aprender inglês brincando e se divertindo. Curso de Inglês do Colégio Odete São Paio agora 
com certificação internacional!

O  INFORMATIVO  DO  MÊS  /  FOTOS  DAS  ATIVIDADES,  são  encontrados  em
nossas redes sociais. Acompanhe todo o trabalho desenvolvido. Visite-nos:

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

Sugestão de leitura para os pais – “O poder da palavra dos pais. ” (Elizabeth Pimentel – 
Ed. ING). 

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