
  

                                             Educação Infantil - Maternal I 

 

Devido ao Decreto que institui feriado de 10 dias (26/03 a 04/04) os feriados de 02 

(Sexta-feira da Paixão), 21 (Tiradentes) e 23 (São Jorge) foram antecipados 

 

05 - As aulas serão remotas para todas as séries de acordo com o Decreto Municipal. 

Seguirá o roteiro de estudo pela linha de transmissão. 

 

06 – Para maior organização e segurança de todos, as aulas serão remotas para todas 

as séries, pois, estaremos aguardando um novo decreto municipal que só deverá sair no 

dia 05. Seguirá o roteiro de estudo pela linha de transmissão. 

 

Obs.: ESTE INFORMATIVO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES CASO HAJA NOVOS 

DECRETOS. 

 

05 a 09- “Conhecendo os sentimentos”, teremos uma semana com bastante emoção.  

 Linguagem: cartaz Emocionômetro.  

 Musicalização que vai além de dançar e cantar (Caixa musical). 

 Atividade psicomotora: coletando folhas e explorando os elementos da natureza. 

 Arte em ação: “Pintura com algodão”.  

 Respiração: o corpo que sente. 

 

12 a 16- “Arte e Expressão” ,aprimorando a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação. 

 Atividade de Movimento: Seu “Cacique” mandou... 

 Musicalização:  Indiozinho. 

 Artes com material e objetos do dia-a-dia.  

 

15- Reunião  de Pais (Online pelo aplicativo Zoom). Detalhamento do processo ensino-

aprendizagem. Horário às 15:00. O link será enviado na Linha de Transmissão, 10 

minutos antes. 



  

19 a 23- “A Leitura que desperta emoção!” Cultivar valores além dos benefícios já 

conhecidos da literatura infantil. 

 Linguagem: Jogo das Vogais – na areia colorida (conhecendo novas texturas). 

 Coordenação Visomotora: Carimbo de Mãos dos personagens do Sítio (Visconde 

e Emília). 

 Teatro de Fantoches: Sítio do Pica Pau Amarelo e Emília (Dia do Livro Infantil). 

 

21 –Aula normal.  

 

23 –Aula normal. 

 

26 a 30 – “Você + eu = TODOS JUNTOS combatendo o COVID-19!” Atividade interna 

relativa ao Dia Mundial da Saúde. 

 Lá vem... História Dramatizada “Dona Benta e Emília”. 

 Música: “Seu Lobato”. 

 

29 a 04/05 – Exposição Interna “Arte no OUTONO”. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

1- De acordo com o Regimento Escolar, o aluno só pode frequentar as aulas com o 

uniforme escolar completo: camisa do colégio conforme a série, short/saia ou short da 

escola e tênis de cor liberada.  

 

2- O UNIFORME DE FRIO deverá ser o da escola. 

 

3 - Atenção alunos quanto ao horário de entrada!   

 

4 - Todo e qualquer acesso e/ou atendimento, junto ao colégio e/ou coordenação, o 

responsável deverá dirigir-se ao Portão da Secretaria. 

 



  

5 - ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO: Agende horário pelo Positivo On ou na 

Secretaria. 

 

6 - Canais de Comunicação:  

 Site de colégio: https://www.cojep.com.br 

 E-mail: colegiojeanpiaget.oficial@gmail.com 

 E-mail setor financeiro: financeiro.cojep@gmail.com 

Redes sociais: 

 Facebook: https://www.facebook.com/jeanpiagetsg 

 Instagram: @cojepoficial 

 

 

Sugestão de leitura para o responsável: “DISCIPLINA SIM, MAS COM AMOR” 

                                                                                          Annie Rehbein - Editora Paulinas 
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