
 

 

 Educação Infantil – Pré I 

 

Tópico Educativo: Na educação infantil é importante que as crianças convivam em ambientes que 

possam manipular objetos, brinquedos e interagir com outras crianças, e principalmente que 

possam aprender, pois o brincar é uma importante forma de comunicação. 

 
03 – Tabuleiro das letras. 

          Quinta-fruta. 

04 – Brincando de ciranda dos bichos. 

07 – Recreação divertida “Gira gira”. 

07 – A costureira tirará as medidas da fantasia para a Festa de Encerramento. Não falte. 

08 – Comemoração ao Dia das Crianças. Tarde de diversão, descontração e muita alegria.  

09 – Mão na massa. Oficina manual. 

10 – Cinema divertido “cheirinho de pipoca no ar”. Sessão de cinema. 

11 – Dia da fantasia. Neste dia os alunos deverão vir com fantasia ou adereços. 

12 – Feriado Nacional – Padroeira do Brasil. 

14 – Recesso. 

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

16 – Jogando com as formas geométricas. 

17 – Quinta-fruta especial. “Gelatina com frutinhas”.  

18 – Musicalizar, brincar e encantar. 

22 – Vídeo animado “O mundo dos animais africanos”.  

23 – Psicomotricidade em ação: “Corrida dos bolinhos”.  

24 – Quinta-fruta. 

28 – Jogo: “Dominó das sílabas” 

28/10 a 01/11 – Cardápio mensal. 

 

 

 

 

 

29 – Dedoche dos animais 

30 – História dramatizada “Metamorfose da lagarta” . 
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28/10 Suco de fruta e  bisnaguinha 

29/10 Iogurte, banana e sucrilhos 

30/10 Guaraná natural, bolo e fruta  

31/10 Suco de fruta, biscoito e fruta 

01/11 Achocolatado e sanduiche 

“Quem vive o ENSINO com uma PAIXÃO aos olhos dos seus ALUNOS deixa de ser apenas 

um PROFESSOR para se tornar um HERÓI, um EXEMPLO, um AMIGO”. Feliz dia do Professor! 
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