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EDUCAÇÃO INFANTIL  - Maternal II 
 

01 a 03 – Início dos Projetos: “Cuidando do Meio Ambiente - conservar e experimentar 

os elementos da Natureza” e “Raízes da Nossa Terra - resgate da diversidade cultural do 

nosso país”. Esses dois projetos serão desenvolvidos nos meses de junho e julho através de 

músicas, artes, histórias, experimentos, letramento e movimento. 

• Musicalização divertida: “Com as minhas Mãos...” 

• Recreação: Arremesso de bola. 

• História contada: O Jogo e a bola. 

• Quinta-fruta: descobrindo as sementes. 
 

 06 a 10 – Linguagem e movimento: atividades interativas relacionadas ao meio ambiente e 

ao resgate cultural das Festas Caipiras. 

•Lá vem História... “História da sementinha”.  

•Mãos em Ação... “Plantio: Boneco de Alpiste”. 

•Atividade fonoarticulatória: “Sopra, sopra, pipoquinha”.  

•Recreação: Jogo das Argolas. 

•Quinta-fruta: Especial Frutas Vermelhas. 
 

 13 a 15 – Escuta, fala, pensamento e momentos de interação. 

• História Cantada: ”Festa Caipira, quantas cores e sabores!”.  

• Recreação dirigida: Transpondo bolinhas em dupla. 

• Psicomotricidade fina: Pinçando bolinhas coloridas. 

• Ciências da Natureza: Caixa Interativa Facial (Compondo as  

partes do rosto). 
 

 16 (Quinta-feira) - Feriado Nacional - Corpus Christi. 

 17 (Sexta-feira) – Dia livre para o aluno – Recesso 
 

  20 a 24 – Corpo, gestos e movimentos com as atividades Caipiras.  

 • Linguagem: “Pipocas dançantes”. 

 • Musicalização: “Lava, lava, Lavadeira”.  

 • Psicomotricidade: Movimento Espelhado. 

 • Matematicando: Revisando as formas Geométricas no Arraial. 

 • Quinta-fruta:  Frutas amarelas excelentes para a sua saúde.  
 

   25– Sábado letivo. Culminância do Projeto “Raízes da Nossa Terra”. A diversidade cultural      

       do nosso país. O horário da dança será enviado posteriormente. 
 

  27 a 30 – “Música de lá, cantada por gente de cá.” As músicas infantis tem um papel 

fundamental no letramento da criança. 

 • Coordenação afinada... Catando conchinhas. 

 • Varal de História... “João, pé de feijão” (Plantio). 

 • Ciências: Brincadeira das Frutas (Descobrindo o pomar). 

 • Quinta-fruta Diferente: Pareamento de frutas. 
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   28– Início da Convocação de pais individualizada. Seguirá  

     posteriormente o comunicado online pela Linha de transmissão.  

                                                      JULHO 
 

 

   04 a 08 – Espaços, tempos, relações e transformações.  

   • Psicomotricidade: “Brincando com o Tapete Sensorial”. 

   • Contação de História: “O Girassol”.  

   • Linguagem animada: “Cobra Letrada”.  

   • Ciências da Natureza: “Detetive em Ação” 
 

    11 a 15 – Brincadeiras e vivências – Desenvolvendo competências e habilidades sócio 

emocionais. 

    • Movimento: Circuito interativo de Pé e Mão.  

    • Culinária Pedagógica: Areia Comestível.  

    • Matematicando: Bingo das Formas Geométricas e Centopeia dos números. 
 

    15– Término do Semestre. 
   
   18 a 31 – Recesso Escolar. Aproveite esse período para brincar, descansar, ouvir 

histórias e estar com a família e amigos. Boas férias! 
 

Observações: 

1-01/08 - Reinício das aulas. 
 

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 - Os responsáveis receberão o boleto de pagamento da parcela de junho e julho através do e-

mail do responsável. Qualquer dúvida entre em contato com financeiro.cojep@gmail.com 
 

4-Canais de Comunicação:  

Site do colégio: 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 

 

“Enquanto você sonha, você está fazendo o rascunho do seu futuro”. Charles Chaplin 
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