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Volta As Aulas 

Eba! Voltaram as aulas e novas descobertas virão pela frente... E por 

falar em descobertas, nossa turma ganhou um novo nome, ao invés 

de serem chamados de “Berçário II”, agora, ficarão conhecidos por: 

Turma das Descobertas. 

 

As crianças realizaram algumas atividades, uma delas foi   com 

massinha. Brincaram com massinha de modelar que tem por objetivo 

possibilitar o desenvolvimento da motricidade fina.  Elas se divertiram 

e exploraram a textura da massa de modelar. 



Lá vem História 

Lá vem a História! Na hora da Roda de História nossas crianças se 

divertiram, estimularam o imaginário, a fantasia e a criação. Este 

momento é único, desperta a criatividade, ensina o momento da 

criança falar e ouvir, além de transmitir paz e alegria no dia-a-dia de 

cada criança. 



Pintura livre com os 

dedinhos 

Em artes visuais a criança traça um percurso de criação e 

construção individual que envolve escolhas. Assim elas usam sua 

criatividade, imaginação, ideias e sentimentos.  



Livro favorito 

Nessa atividade a educadora disponibilizou diversos livros e deixou 

que as crianças fizessem suas próprias escolhas. O objetivo  de criar 

o gosto  pela leitura e estimular as crianças a descobrirem o mundo 

“encantado” dos livros. Foi bacana. 



Hora do Cinema 

Nosso Colégio conta agora com um cinema, todo especial e 

elaborado para atividades pedagógicas e direcionadas. 

As cantigas da Galinha pintadinha, fazem sucesso entre as crianças 

de hoje, elas cantam, dançam e se divertem com as músicas. Neste 

mês, foi disponibilizado para a Turma das descobertas, um momento 

de cinema para, além, de se divertirem, também trabalhar o sistema 

visual das canções que até então eram apenas auditivas.  



Cones e Argolas 

Ihhhh errei, acertei!!!! 

As crianças nesta fase já tem o equilíbrio e coordenação motora bem 

mais desenvolvida do que alguns meses atrás, mas, se nós 

deixarmos de trabalhar a coordenação, ela irá retardar o tempo de 

desenvolver habilidades minuciosas, por tanto, nesta atividade 

nossas crianças tiveram que encaixar argolas, de diversos 

tamanhos, em cones. 


