
 

Educação Infantil – Maternal I 

 
02 a 06- Música, arte, movimento e emoção – Ensaio para a Homenagem ao Dia das Mães. 
       - Confecção do cartão da “Mamãe” e Momento fotográfico. 

       - Conhecendo a vogal “E” com ludicidade.  

       - Brincadeira cantada: “Se eu fosse...” 

       - Investigação na área externa: coletando elementos da natureza. 

       - Quinta-fruta Especial: “Frutas vermelhas”. 
 

09 a 13 - Linguagem Matemática e Visual (apresentação do numeral 2). 

              - Corpo e Ação: “Circuito com pequenos obstáculos”. 

              - Lá vem história... “Siri Anastácio”. 

    - Música e Movimento – Ensaio para a Homenagem ao Dia das Mães. 
 

10- Pagamento da terceira parcela do Kit de Efemérides. 

 

16 – Reuniões de Pais e Comemoração ao dia das Mães. Horário: 16 horas. 

 
17 a 19 – Circuito divertido. 

        - Arte: Pintura com algodão. 

        - Matemática: Brincando com as cores. 

        - Visita Especial: Um animalzinho de estimação. 

        - História e Movimento: “Chapeuzinho Vermelho”. 

 

20– Conselho de Classe e Término do 1º Trimestre. Não haverá aula. 

 

23 a 31- Recreação com “Tecidos, fitas e bexigas”. 

             - Musicalização com “Cone”. 
             - Brincando com o Zé Bocão. 

             - História cantada: “Os cincos sapinhos”. 

             - Atividade de coordenação: “Perfuração”. 

 

Observações: 
1- - Os responsáveis receberão o boleto de pagamento da parcela de maio através e-mail 

do responsável. Qualquer dúvida entre em contato com financeiro@odetesaopaio.com.br  

 

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

turmas e horários. 
 
3- ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO: Agende horário na Secretaria ou pelo SAS Conecta. Todo 

e qualquer acesso e/ou atendimento, junto ao colégio e/ou coordenação, o responsável deverá 
dirigir-se ao Portão da secretaria. 
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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: 
• odeteon.sasconecta.com.br 

• portalsas.com.b 
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