
 

 

 Maternal II 

Outubro é o mês de ser Criança Feliz e desfrutar intensamente de todos os instantes da vida. 

01-Vídeo é cultura! Os pequerruchos- Letra R”. 

03-Psicomotricidade: Jogo do Labirinto e Quinta-fruta. 

07- Música é Lazer...Musicalização com Tia Marli.  

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. 

11-A arte de brincar com a Luva mágica (atividade fonoarticulatória). 

12 - Feriado Nacional – Padroeira do Brasil 

14 – Recesso 

15 – Recesso – Dia do Professor. “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina” ... 

(Cora Coralina) 

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.  

17-Quinta-fruta e Jogo da Pizza. 

18-Varal de história... “O Ratinho e a lua”. 

21- Musicalização com a Turma dos Pequerruchos”. 

22-Cozinha Experimental: “Fanta laranja caseira”. 

24-Recreação em ação: Jogo do Boliche. 

24 -Quinta-fruta. 

28-Brincando com o “Bingo das letras”. 

 

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

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

 Sugestão de leitura para os pais: “A Síndrome do Imperador”. Leo Fraiman – FTD 

 

 

   Professor:   O único profissional que forma todos os profissionais.  

Parabéns!!! 

 

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