
 

                                               Educação Infantil – Maternal I e II 
 

               

01 - Projeto “Riquezas do nosso Brasil” A diversidade cultural do nosso Nordeste. 
Os alunos trabalharão a cultura popular nordestina, promovendo uma integração 

através das áreas de conhecimento.  

 

02- Vídeo Educativo: “Dê uma mãozinha para o meio Ambiente.” 

 

03 - Feriado Nacional – Corpus Christi. Não haverá aula. 
 

04 - Recesso (não haverá aula, nem atendimentos por parte dos professores e 
coordenação). 

   

07 a 11- As festas caipiras nos fazem viver intensamente a nossa cultura. 

 

-Roda de dança, com instrumentos, resgatando o ritmo dos Estados: Rio Grande do 

Norte e Piauí. 

-Artes: Confecção de brinquedos locais. 

-Pintura com carimbo.  

-Recreação com bambolê. 

 

14 a 18- Brincadeiras regionais desenvolvendo as habilidades e criatividade nas artes. 

 

-Atividade motora: Cama de gato e pular Amarelinha. 

-Pescando as formas geométricas. 

-Psicomotricidade com o corpo.  

-Oficina de bandeirinhas. 

 

21 a 25-Um dos marcos das festas caipiras são as guloseimas de cada região 

representada (Piauí e Rio Grande do Norte). 

 

-História Dramatizada 

-Culinária divertida 

-Gincana fotográfica: imagens relacionadas as comidas típicas. 

-Brincando com “Travas língua”. 

-Atividade sonora: Brincando com o Triângulo (Instrumento) e com as formas 

geométricas. 

-Arte: Confecção do pula “Espantalho”. 

 



 

28 – Início da culminância do Projeto “Riquezas do nosso Brasil”, com apresentações 

das danças internas. 

Turno da manhã 

Dia Turma Profª 

30 8001/0101 Cláudia Helena 

 

Turno da tarde 

 

 

 

 

JULHO 

 

05 - Início das reuniões de pais/ responsáveis (online) -Detalhamento do processo 

ensino aprendizagem. Esteja atento quanto ao horário marcado. Não haverá 
atendimento fora do horário estipulado, pois outras turmas e responsáveis serão 

atendidos. O link da reunião será enviado pela linha de transmissão. 
 

16 – Término do Semestre.  

17 a 31 - Dias livres para o aluno.  

 

Observações:  

- 

1-02/08 - Início do 2º Semestre. 

 
2-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 
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