
Educação Infantil – Pré I

A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano.
Jean Piaget

02– Retorno das aulas. Atividade investigativa: ”repórter por um dia”.
04– Atividade de coordenação motora e lateralidade com as formas geométricas.
05– Quinta-fruta
06– Cabeça Divertida. Neste dia os alunos deverão vir com um adereço de cabeça de
sua escolha. Atividade Livro Positivo.
09– Explorando a oralidade: “Musicalizando no Pré I”. 
11– Meu mundo começa a partir de mim, o “Autorretrato”. Atividade de Artes.
12– Quinta-fruta vem com o “Jogo das frutas”. Trabalhando a matemática.
15– Letrar e se divertir: jogo da memória “Retrato falado”.
16– História dramatizada “Folhinhas de outono”
17- Apresentação Interna do Circo De La Costa. O circo De La Costa alia a magia circense
à educação.
18– Natureza e Sociedade em ação com muitas experiências: o Jogo da semente. 
19– O outono chegou! Cozinha experimental: Salada de frutas.
20– Aperfeiçoamento Pedagógico - Sistema Positivo. Neste dia não haverá aula.
23– Com os olhos e ouvidos na história “Soldadinho de chumbo”.
25– Recreação Infantil: “Calçar e descalçar”.
26– Quinta-fruta
30– Fantoche animado “Bichinho da maçã”. Vamos sequenciar a história? 
31 – Trabalhando a concentração: “O jogo da vez”.
 
Observações:

1 – Atendimento da Coordenação: Agende horário na Secretaria do colégio. 

2 – Aprender inglês brincando e se divertindo. Curso de Inglês do Colégio Odete São Paio agora
com certificação internacional!

O INFORMATIVO DO MÊS /  FOTOS DAS ATIVIDADES,  são  encontrados  em nossas
redes sociais. Acompanhe todo o trabalho desenvolvido. Visite-nos:

www.cojep.com.br           www.facebook.com/jeanpiagetsg
Visite nossa página. Acompanhe todo o trabalho desenvolvido.

 “O ensino é o reflexo de todas as aprendizagens adquiridas durante uma vida. Por isso, ensina-
se com palavras, com atitudes e com a própria vida.”

Sugestão de leitura para os pais – “O poder da palavra dos pais. ” (Elizabeth Pimentel )

http://www.cojep.com.br/
http://www.facebook.com/jeanpiagetsg
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