
 

 

Educação Infantil – Pré 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-Brincadeiras de criança. Vamos brincar de roda.  

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

 
04 – Recesso (não haverá aula, nem atendimentos por parte dos professores e 

coordenação). 

 

07 e 08 – Amigos do Meio Ambiente. Brincando com o “Boneco Ecológico” 

   

07 a 11- As festas caipiras são manifestações populares que nasceram de uma divertida 

mistura entre história e folclore. 

 

-Danças folclóricas nordestinas. (Piauí e Rio Grande do Norte). 

-Oficina criativa.  “Confecção de brinquedos populares”. 

-Jogo da velha caipira. 

. 

14 a 18- Hora de brincar! Resgate das brincadeiras populares nordestinas. 

 

-Amarelinha alfabética. 

-Pescaria numérica. 

-Psicomotricidade em ação - pulando corda e elástico.   

- Gira pião. 

- Bandeirinhas coloridas.  

-Pula pipoquinha.  

. 

 

21 a 25- A beleza e o encanto do artesanato e da culinária nordestina. (Piauí e Rio 

Grande do Norte). 

 

-Momento fotográfico: comidas típicas.  

-A arte em argila. 

- Pintura caipira. 

. 

 



 

 

28 a 02/07 – Culminância do Projeto “Riquezas folclóricas do nosso Brasil” (Atividade 

interna). Exposição dos trabalhos e apresentação das danças. Horário normal de aula. 

 

Turno da manhã 

Di

a 
Turma Profª  Dia Turma Profª  

28 0301 Christiane  29 0201 Larissa  

 

Turno da tarde 

Dia Turma Profª  Dia Turma Profª 

28 0303 Michele 
 

29 0102 Ângela 

01/07 0202 Karina 
 

02/07 0302 Aline 

 

 

JULHO 

 

05 a 09- Que frio! O inverno chegou! Atividades relacionadas às estações do ano.  

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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