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EDUCAÇÃO INFANTIL
Em 03/10/18
Senhores Pais e/ou responsáveis,
O mês de outubro traz uma data de marca especial: 12 DE OUTUBRO, Dia de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida, Padroeira do Brasil; também DIA DA CRIANÇA!
Em decorrência disso, a equipe pedagógica do Infantil já se articula para celebrar a nossa Padroeira, com
louvor no momento da oração, bem como homenagear as crianças savinianas com atividades ricas de ludicidade “UMA
SEMANA DE PRÍNCIPES E PRINCESAS NA ESCOLA”.
Além da Sequência Didática “SOU CRIANÇA, SOU FELIZ”, que desenvolverá atividades tanto lúdicas quanto
pedagógicas. Vasta programação marcará as atrações do mês dedicado às crianças.
 Dia 08/10 (segunda-feira):
 Oração especial pelas crianças à Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
 Musical “Um dia na Disney”:
- Infantário e Maternalzinho: “Chapeuzinho Vermelho”.
- Nível I: “A Bela e a Fera”.
- Nível II: “Alice no País das Maravilhas”.
- Nível III: “O Mágico de Oz”.
 Dia 09/10 (terça-feira):
 Brincadeiras Encantadas:
- Corrida de cavalos de Príncipes e Princesas.
- Brincadeira das cadeiras dos Príncipes e Princesas.
- Dorme e acorda Bela Adormecida e Príncipe.
- Piquenique na Floresta de João e Maria.
 Dia 10/10 (quarta-feira):
 “Quem conta encanta”: GRANDE ENCONTRO DE PRÍNCIPES E PRINCESAS.
 Visitação dos cenários de contos espalhados pelo Colégio.
 Festival da PIPOCA.

 Dia 11/10 (quinta-feira):
 Oração especial à Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do Brasil.
 Baile Real.
Nesse dia (11/10), as crianças devem vir à escola, se possível, caracterizadas de PRÍNCIPES E PRINCESAS.
A caracterização fica a critério dos(as) senhores(ras). VALE IMPROVISAR! Caprichem!
 Banquete Real.
O lanche desse dia (11/10), será coletivo. Aguardem comunicado informando o item que os(as) senhores(ras)
contribuirão para o BANQUETE REAL, que encerrará “A SEMANA DE PRÍNCIPES E PRINCESAS na escola.
 Dia 12/10 (sexta-feira): FERIADO
Para concluir as celebrações comemorativas ao Mês da Criança com o brilho habitual, promoveremos, ainda,
manhã/tarde de lazer no Memorare, atividade lúdica de total agrado das crianças, nos dias indicados a seguir:
 22/10 (segunda-feira) – crianças do Nível III;
 23/10 (terça-feira) – crianças do Nível II;
 25/10 (quinta-feira) – crianças do Nível I.
A atividade de lazer ocorrerá no horário normal de aula de seu(sua) filho(a), com saída do Colégio às 8h e retorno
às 11h30min (para as crianças que estudam no turno matutino) e saída às 14h com retorno às 17h30min (para as crianças que
estudam no turno vespertino). Observem, pois, o dia determinado ao Nível de sua criança. SEJAM PONTUAIS! O translado
das crianças (ida e volta) será de responsabilidade da escola. A criança deverá levar lancheira com lanche bem REFORÇADO,
sacola com roupa de banho, toalha, pente, colônia, protetor solar (tudo identificado) e trajar roupas e calçados fáceis de trocar.
Confiem-nos sua criança para que participe dessa prazerosa atividade. Ela será bem assistida por nossa equipe.
Para isso, preencham o destaque anexo e devolvam-no à professora de seu(sua) filho(a) até o dia 8 de outubro
(segunda-feira).
Contamos com o apoio dos(as) senhores(ras). Pomo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica.
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