
  

EDUCAÇÃO INFANTIL – Pré I e II 
 

04 – Brincadeiras tradicionais “Brincando de Peteca”. Pré I 

 

05 – Meu Álbum de Figurinhas de Animais. Pré II 

 

06 – Visita ao Museu Virtual. Pré II 

 

07 – Quinta-fruta. “Meu suco favorito”. Neste dia o aluno deverá trazer para o lanche o 

seu suco preferido. 

 

08 – Pagamento da segunda parcela do Pacote das efemérides (Páscoa, Índio, 

Literatura Infantil e Mãe) 

 

08 – Recreação: passa passa aéreo / Passa passa túnel. Pré II 

 

11 – Brincando e aprendendo com a “Maleta dos sons”. Pré II 

 

12 – Vamos jogar “Que letrinha é essa?” Pré I 

 

13 – Atividade de artes – Coelhinho da Páscoa. 

 

14 – Páscoa divertida. 

• Caracterização dos alunos e lanche Pascal.  

• Lanche Pascal. O aluno deverá trazer suco/refrigerante de uva, pão/broa com 

requeijão/manteiga. 

 

15 (sexta-feira) – Feriado Nacional – Sexta-feira da Paixão. 

 

18 – Arte que encanta “Brincando com os personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo” 

 

19 – Atividade relacionada à cultura indígena “Produzindo Sons”. 

 

20 – Brincando de construtor “Casas em miniatura” – Tarsila do Amaral 

 

21 (quinta-feira) – Feriado Nacional – Tiradentes 

 

22 (sexta-feira) – Recesso. Não haverá aula. 

 

25 – Feirinha divertida “De onde vem as frutas – Pré II 

 

26 – Recreação “Caça às formas geométricas”. Pré I 

          

26– Mistura das Cores – Pré II 



  

 

27 – Peça Teatral- Grupo In Focus: “As aventuras de Emília” – atividade 

interna. Sinopse: Emília a mais famosa das bonecas falantes relembra 

suas aventuras junto a Narizinho, Pedrinho e Visconde de Sabugosa. 

Com a participação especial de Monteiro Lobato, essa peça teatral 
abordará com muito carinho e diversão a importância de cada 

personagem na família.  

 

28 – Quinta-fruta. 

 

Observações:  

1 - ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO: Agende horário na Secretaria. Todo e qualquer 

acesso e/ou atendimento, junto ao colégio e/ou coordenação, o responsável deverá 

dirigir-se ao Portão da Secretaria. 

 

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: @odetesaopaiooficial 

Plataformas digitais: 

• portalsas.com.br 

 

 

Que nesta Páscoa haja muitos doces em sua vida! O doce sorriso daqueles que te 

amam, a doce alegria de ter o pão na sua mesa e a doce esperança de ter um futuro de 

paz e prosperidade.  

 

 

 

 

 

 

Sugestão de leitura para o responsável: “Pais brilhantes, professores fascinantes” – 

Augusto Cury  
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