
 

 

                                                 Educação Infantil – Pré I e II  

 

01 – Início do 2º semestre. 

 

02- Início da utilização do 2º Volume  - Livro Positivo. 

 

03 a 05- Água, para cuidar da saúde. Pré I 

              - Arte que encanta “Bonecos Gigantes”. Pré II 

 

06 – Entrega dos cartões em comemoração ao Dia dos Pais. Parabéns a todos 

que desepenham com amor e responsabilidade esse grande papel que sabem 

verdadeiramente o significado de ser Pai, de cuidar, proteger, ouvir, 

compreender e auxiliar.   

         Recreação divertida “ Pegadas do Papai”.      

 

09 a 13 - Com as mãos e os olhos na natureza. Pré I 

                 Teatro de sombras. Pré II  
               

11 – Dia do Estudante. Parabéns a todos! Estudar é conhecer mundos, é 

viver novidades e alegrias a cada dia. Estudar para ir mais longe.  

 

16 a 27 - Folclore- Alegria e Conhecimento “Descobrindo e Valorizando a cultura popular 

brasileira” –  Atividades socioculturais, incentivando a criatividade e a integração através 

das músicas , rincadeiras e brinquedos folclóricas, lendas , adivinhas e parlendas. 

Atividade interna. 

 

17 e  18- Experimentando cores “Desenho Salgado”. Pré I 

             -Trabalhando Identidade - Nome e sobrenome. Pré II 

 

22- Aniversário do Colégio Odete São Paio. Quarenta e um (41) anos vivendo valores, 

somando, multiplicando sorrisos e apreciando momentos diversificados e felizes com 

nossos alunos. A família e a escola compartilham a alegria desse sucesso.  

 

23 a 27- Testando diferentes sons. Pré I 

                Trabalhando com Tangram. Pré II 

 

25- Comemoração ao “Dia do Soldado” - Marchando e cantando com meu amigo, Soldado.  

Atividade interna.  

 

31- Conselho de Classe (término do 2º trimestre). Não haverá aula. 



 

 

 

Observações:  

 

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: @odetesaopaioof 

 Plataformas digitais: 

● positivoon.com.br 

 

Abraçamos, mais uma vez, a campanha Meias do Bem, que visa arrecadar o maior número 

de meias velhas (sem par ou gastas) para desmanchar e transformar em 

cobertores. Uma forma de agasalhar quem mais precisa no inverno e 

também de reciclar um item que seria descartado, gerando menos lixo. No 

ano passado, mesmo num ano totalmente atípico, houve colaboração e  

empenho por parte dos pais, alunos e funcionários que garantiram quase 

100 cobertores e pares de meias. Nós ficamos muito orgulhos e queremos 

dobrar essa quantidade se ano! Contamos com todos para fazer um inverno mais solidário 

e quentinho. Tragam suas meias velhas para recomeçarmos com tudo essa campanha! 

Encerramento no dia 15 de agosto. Contamos com a solidariedade de todos. 

 

 
Sugestão de leitura para os pais: “A Síndrome do Imperador”.  

Leo Fraiman – FTD 

“Ser Pai é acima de tudo, ser amigo de todas as horas!”   

 Feliz dia dos Pais! 

 

 

https://www.odetesaopaio.com.br/
mailto:contato@odetesaopaio.com.br
mailto:financeiro@odetesaopaio.com.br

