
   

Educação Infantil – Pré II 
 

Damos as boas vindas a todos. Desejamos um ano letivo acolhedor  

a fim de desfrutarmos momentos presenciais com muita troca, 

aprendizagem, descobertas e aulas fascinantes!! 

         Vamos fazer da nossa sala de aula um ambiente de paz, amizade, 

respeito e muita alegria!! 

 

O Informativo Mensal que tem por finalidade discriminar as atividades que 

acontecerão no período do mês, para que o responsável possa acompanhar o 

desenvolvimento das atividades. Será enviado por transmissão.  

01 a 05 -Permanece o modelo de Ensino Híbrido com 3 dias presenciais (2ª / 4ª / 6ª-feira) 

e os outros 2 dias, com aula remota (3ª e 5ª feira). 

            Os alunos que estão em opção Remota realizarão as atividades com roteiros 

diários. 

            A cada semana do mês de março, informaremos os  dias presenciais, pois 

dependemos do nº de alunos em sala de aula (opção presencial) 

 

08- Início das Reuniões  de Pais. Detalhamento do processo ensino-aprendizagem.  

 

09 – Dia Internacional da Mulher. Atividade de Artes. 

 

15 a 17- Atividade Cultural: “O Circo em Movimento”- levando a magia, a percepção, a 

alegria e explorando diferentes elementos.  

- Brincadeiras circences – linguagem corporal. 

-Pintura surpresa - Jogo de mágica. 

 

18 e 19 – Água – Importância, função, presevação e consumo. Atividades lúdicas. 

 

22 a 26 -Atividades Sensoriais : “Janela de Outono...”- Celebrando a nova estação. 

- Momento de Expressão: “História que Encanta”- Ampliação de vocabulário e 

estímulos da imaginação. 

-Artes em ação: “Criação com folhas de outono”- Trabalho de coordenação motora. 

- Musicalização e movimento:  “Ao pé da Letra”- Atividade psicomotora, envolvendo sons 

rítmicos.  

 

29 a 31-“Páscoa: Vida, Felicidade e Amor!”. Atividades e Jogos temáticos. 

 

 



   

Observações: 

1 - 01/04 – Lanche Pascal individual (pão com requeijão ou manteiga e suco de uva) 

2 - 02/04- Paixão de Cristo.(Recesso. Não haverá aula) 

 

3-  Atendimento da Coordenação: Agende horário na Secretaria ou pelo nosso site.   

 

4 – Atenção alunos do Pré !!! O Novo “Positivo On“, é uma plataforma de ensino 

acompanhada de trilhas de aprendizagem. Essa ferramenta potencializa o 

engajamento do aluno em sua rotina escolar, visando seu protagonismo no 

processo de aprendizagem. 

 Além de ser mais um canal de comunicação entre família e escola, 

possibilita o desenvolvimento digital do aluno através de atividades. 

 Após a aquisição do material didático o responsável receberá em seu e-

mail um login e senha para ter acesso ao Novo Positivo On. 

 Acesse : https://positivoon.com.br/#/login ou baixe o App Positivo On Aluno ou 

App Positivo On Família. 

 Se você não recebeu o e-mail entre em contato pelo e-mail 

colegiojeanpiaget.oficial@gmail.com Seu e-mail pode não ter sido informado ou estar 

incorreto. 

 Caso tenha dúvidas estamos disponíveis para ajudar. 

 

5- 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 
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