
 

                                                         Educação Infantil – Pré II  

01– Início do Projeto “ Raízes da Nossa Terra” 

 

06 a 10 – Educação Ambiental “ Eu cuido, você cuida, nós cuidamos”- Atividades 

relacionadas a preservação ambiental. 

                     - História que encanta: “Rapunzel, Rapunzel.” 

                     - Linguagem: Vai e vem das sílabas.     

                     - Corpo em Movimento: Rabo do burro. 

 

13 a 15- ‘Música de lá, cantada por gente de cá.’ As músicas infantis tem um papel 

fundamental no letramento e alfabetização da criança. 

                  - Brincadeira Divertida: Futebol  

                  - Hora da história: Era uma vez... João e Maria.  

                  - Recreação: Bamboleando 

                 - Literatura Animada: Fantoches adaptados “Festa na Roça”  

                  - Corpo em movimento: Dança da cadeira 

 

20 a 24- Espaços, tempos, relações e transformações. 

              - Culinária: A versalidade do milho “Bolo de fubá.” 

              - Brincadeiras Recreativas: pescaria dos numerais, jogo da argola 

              e acerte o alvo 

              - Ciências humanas: Que sombra é essa?  

              - Comemorando o início do inverno com as “Luvas falantes” 

 

25-Sábado letivo - Culminância do projeto “Raízes da Nossa Terra”. Adversidade cultural 

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

 

27 a 01/07- Vida saudável “Experimentando sucos”.  Estimular uma alimentação 

saudável de forma dinâmica e criativa. 

                - Culinária: Experimentando os sabores das frutas. 

        - Matemática em ação: Trilha numérica  

                 - Corpo em movimento: Corrida de três pernas. 

                 - Percepção Visual: Chegou nossa Caixa Surpresa.  

 

28– Início da Convocação de pais individualizada. Seguirá posteriormente o comunicado 

online pela Linha de transmissão.  

 

                                                                    Julho 

04 a 08-A ordem é criar – Atividades lúdicas e artísticas. 

                 - Hora da história: Minha história preferida. 

                 - Percepção Visual: Brincando de mimica. 

                 - Recreação Divertida: Tênis com bexiga. 



 

                 

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

emocionais. 

                - Hora da história: Uma história divertida “Seu lobo está?” 

                 - Literatura: Fantoches de meia. 

                 - Cineminha com pipoca. 

                 - Psicomotricidade: Hoje é dia de alegria. 

 

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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