
 

                                          Educação Infantil – Maternal I 
 

Parabéns aos alunos que ganharam medalhas na Olimpíada Canadense de Matemática 

(Canguru) e aos que ganharam medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA).  
 

NOVEMBRO 

 

01 - Recesso. Não haverá aula. 

 

02 - (3ª feira) – Feriado Nacional – Dia de Finados. 

 

03 a 05 -Musicalização:” Passeio pelo Jardim, com os bichinhos.” 

               - Linguagem: “Dinâmica a casa das Vogais.” 

               - Artes: Carimbos com as mãos e pés. 

               - Contação de História: “Festa no meu Jardim”. 

 

08 a 12 - Movimento: Recreação “Contando,1,2,3...” 

               - Brincar de Equilibrar, a bola na folha. 

               - Atividade musical com “Bolinhas coloridas”. 

               - Musicalização: “Todo mundo é Diferente”. 

 

15 -(2ª feira) - Feriado Nacional – Proclamação da República.  

 

16 a 19 -Hora da História: “Chapeuzinho...da Cor que Eu quiser.” 

             -Arte: “Especial Dia da Bandeira”. 

              - Oficina de arte: “Bichinhos de Forma Geométricas”. 

              - Percepção visual: “Pescaria divertida”. 

 

20 (sábado) - Feriado Estadual – Consciência Negra. 

 

22 a 26 – Recreação dirigida: “Corrida dos Bichinhos”. 

                  “Circuito das Vogais”. 

                  Atividade de Linguagem: Brincando e aprendendo com o Pop It. 

 

27 – A secretaria do Colégio estará aberta para matrícula/2022, de 08 às 12 horas. 

 

29 e 30 – História e Emoção: “Uma história de Natal”. 

                  - Canto das Artes: “Árvore de Natal”. 
                  

 

                                                     DEZEMBRO 

 

01 e 02 – Vem chegando o Natal... Atividades lúdicas diversificadas. 

                   Oralidade: Vídeo “A turma da Mônica no Natal”. 

 

 03- Reunião de Pais. “Certos de que a parceria entre Escola e Família foi o fator fundamental 

para o sucesso de seu filho”. Horário: 10:30 

 



 

10 – Encerramento das aulas. A partir desta data o aluno estará de férias. 

23 – A secretaria só funcionará até às 11:30. Não haverá expediente à tarde. 

 

 

JANEIRO/2022 

 

   17 a 21 – Colônia de Férias no do Colégio Odete São Paio. 
    Muita brincadeira, piscina, jogos e diversão. Vagas Limitadas!  

    Da Educação Infantil ao Ensino Fundamental (6º ano). 

    Maior informação vide site e face book ou secretaria do colégio. 

 

Observação: Nas férias (de 27/12/2021 a 14/01/2022) o horário de funcionamento de secretaria será 

de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 16:00. 

 

FEVEREIRO/ 2022  

ATENÇÃO – alteração do uniforme: 
 

UNIFORME ESCOLAR EXIGIDO:  

Educação Infantil – O uniforme deverá ser observado pelo responsável. Não será permitido o uso 

de sandálias de dedo e nem de calça jeans. O UNIFORME DE FRIO é comprado na secretaria, com 

o logo do colégio. 

 

IMPORTANTE: Lembramos que o material didático será utilizado a partir da 2ª semana de aula 

para o cumprimento do calendário escolar.  

INÍCIO DAS AULAS em Fevereiro de 2022 

 
Obs.: Antes do início do ano letivo de 2022 faremos as reuniões de pais, ON LINE. A data será 

enviada pelo e-mail do responsável. 
 

Agradecemos a confiança em nós depositada e esperamos que, juntos, 
 possamos crescer cada vez mais. 

 

 

Canais de Comunicação: 

• Site do colégio: https://www.odetesaopaio.com.br 

• E-mail: contato@odetesaopaio.com.br 

    Dia 09 - Maternal I e Maternal II da Educação Infantil. Nos dias 09 a 11, seguiremos o 

horário abaixo: 
   07:20 às 08:50 / 13:20 às 14:50 = meninos;  

   09:30 às 11:00 / 15:30 às 17:00 = meninas. 

 

Nos dias 14 a 18 os alunos sairão 1 (uma) hora mais cedo (07:15 às 10:30 / 13:15 às 16:30).  
 

A partir de 21 iniciaremos as aulas em horário normal (07:15 às 11:30 / 13:15 às 17:30). 

https://www.odetesaopaio.com.br/
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• E-mail setor financeiro: financeiro@odetesaopaio.com.br 

Redes sociais: 

• Facebook: https://www.facebook.com/odetesaopaio 

• Instagram: @odetesaopaiooficial 

 

Plataformas digitais para o ano de 2022:  

• odeteon.sasconecta.com.br – Através do SAS Conecta são encaminhadas as 

ocorrências de faltas e de indisciplina; convocações para reuniões, informativo mensal, 

horários de recuperação. 

portalsas.com.br - No PORTAL SAS o aluno tem acesso a exercícios on-line, gameficados, 

que complementam as atividades desenvolvidas nas unidades estudas. 
 

 

       “Natal é tempo de alegria, partilha e fraternidade. Que este clima seja a base 

para que possamos encontrar a felicidade e a paz. Feliz Natal!” 
 

 

Lembre-se do nosso programa “Mais Amigos” 

Você pode ter uma mensalidade paga. 

Aproveite. 
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