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Linguagem e comunicação 

No mês de fevereiro as crianças trabalharam a leitura. Visando a 

oralidade e a boa comunicação, as histórias são de escolha dos 

pequenos, a educadora lê o livro e depois um ou mais pode recontar 

a historia para os amiguinhos e por ultimo fazemos ilustrações da 

historia contada.  

Esse mês escutamos a narração da historia da chapeuzinho 

vermelho,  depois conversamos bastante sobre a historia.  



Relações Matemáticas 

No mês de Fevereiro começamos a conhecer os números. 

Pintaremos os números de um a dez e depois trabalharemos a 

quantidade. 

Os pequenos se divertiram muito aprendendo os números nos 

dedinhos e pintando os números um e dois, foi muito legal nossos 

primeiros números. 



Exploração e 

Conhecimento de Mundo 

Iniciamos o mês de Março com diversas atividades, uma das mais 

divertidas foi confeccionar um cartaz de palavras de gentileza e 

descobrir para que serve cada palavrinha e quando devemos usá-

las. Assim ensinamos os pequenos a ter um bom convívio na escola 

com seus amiguinhos e as educadoras. 



Desenvolvimento Pessoal 

e Social 

Dentre as atividades propostas neste mês, as crianças brincaram de 

massinha e foi muito interessante poder acompanhar como elas 

compartilharam a massinha, construíram juntos e até mesmo 

dividiram a criatividade entre eles. 

São “apenas” crianças, mas já demonstram um comportamento 

social merecido de um destaque! 



Expressão e Apreciação 

Artística 

No mês de Fevereiro foram desenvolvidas diversas atividades, a 

primeira foi desenho livre para que a educadora pudesse avaliar um 

pouco o desenvolvimento motor das crianças. Desta pequena 

avaliação traçamos os pontos que  precisamos desenvolver melhor. 

Eles adoram desenho livre, eles tem boa imaginação para 

desenvolver desenhos de diferentes cores e formas. 



Corpo e Movimento 

No mês de Fevereiro trabalhamos as mãozinha e seus movimentos. 

Realizamos uma varias atividades que envolveu a mão, assim 

ajudamos no desenvolvimento da parte motora de cada criança. Eles 

se divertiram muito. 



Projeto 

No mês de Fevereiro demos inicio ao projeto frutas, começamos 

conhecendo cada uma delas, seu gosto, seu formato. Sua textura, 

etc. Esse é o primeiro passo do nosso projeto as crianças pintaram 

as frutas e depois experimentamos.  

No mês de fevereiro conhecemos a maça. 



 Informações 

No mês de Fevereiro foi um mês de muitas novidades para 

as crianças: Novas Educadoras, salas novas, turmas novas 

e nomes novos. 

Para o Informativo de Fevereiro, ainda mantivemos um 

único informativo, porém, no mês de Março, 3 informativos 

serão apresentados no site, sendo que, teremos: a Turma 

Animada, Turma da Fantasia e também Turma da 

Brincadeira. 

Cada turminha, foi separada para que houvesse um número 

menor de trabalho e maior aproveitamento em cada turma. 

O Perfil das crianças também foi levado em consideração 

na separação das salas e sendo assim, fizemos o possível 

para manter as crianças com seus colegas, acreditando que 

há maior aproveitamento e também rendimento quando o 

clima é agradável, mas, infelizmente, alguns casos foram 

necessário essa separação, para que as turmas se 

mantivessem no tamanho adequado de trabalho. 

 

Agradecemos a compreensão de todos e também 

convidamos vocês à acompanhar as mudanças que estão 

ocorrendo no Colégio e cada turma. 

 

Abraços, Educadoras e Coordenação. 


