
  

EDUCAÇÃO INFANTIL – Maternal II 

 

04 a 08 – Corpo, gestos e movimentos... dá ênfase às experiências das crianças em 

situações de brincadeiras. 

        * Brincando de teia de gato.  

        * Hora da história: “O gato xadrez”.  

        * Passeio pelo jardim...” Que bicho é esse?” 

 

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

Literatura Infantil e Mãe) 

 

11 a 13– Atividades pedagógicas sobre a Páscoa: brincar é essencial para o 

desenvolvimento infantil. 

        * Recreação: Pula coelhinho. 

        * Brincando com jogo da memória (Símbolos da Páscoa).  

        * História dramatizada: “O coelhinho pirracento”. 

        * Painel coletivo. 

 

14 – Páscoa divertida. 

         * Caracterização dos alunos. 

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

requeijão/manteiga. 

         * Vídeo “História da Páscoa. 

 

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

 

18 a 20 – Arte que invade ... (Linguagem, História e Arte). 
          * Musical infantil “Emília, a boneca de narizinho arrebitado”. 

          * História com fantoches do Sítio do Pica pau Amarelo. 

          * Confecção de colar indígena. 

          * Culinária pedagógica: Sucos de frutas e folhas. 

 

19 – Música e Histórias...Atividades relacionadas à cultura indígena. 

 

21 (Quinta-feira) - Feriado Nacional - Tiradentes 

 

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

 

 

 



  

25 a 29 – Comemoração ao dia da Literatura Infantil (Monteiro Lobato). 

         * Atividades pedagógicas sobre o imaginário infantil. 

                    *  Lata Mágica (revisando as letrinhas). 

                    *  Canção ritmada (consciência fonológica) 

              * Brincando de alinhavo com rolinho e canudo.  

         * História: “Oi, au-au!!” 

 

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.  

 

Observações:  

1- Atenção papais quanto ao horário de entrada!   

2- 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. 

3 - Curso de Inglês - OnYou Cursos (Aleksei Carvalho – Diretor – (21) 98893-6796) Novas 

turmas e horários. 

 

4 - 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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