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Linguagem e comunicação 

E as férias chegaram ao fim... 

Nova turma, nova educadora e novo nome, o Mini Maternal iniciou o 

ano cheio de novidades e novos aprendizados. 

A turminha que até então era conhecida pelo nome de Mini Maternal, 

agora será chamada de “Turma Bolinha de Sabão”. 

Em linguagem e comunicação, as crianças trabalharam a Parlenda 

“Pula, Pula pipoquinha”. Eles se empolgaram para colar as “pipocas” 

no cartaz, acompanhem... 



Relações Matemáticas 

Em Relações Matemáticas as crianças puderam aprender um pouco 

sobre as cores, aprendemos: Azul, Rosa, Amarelo e Vermelho. 

Cada criança colou papel crepom, da cor a sua escolha, no cartaz 

que continha seu nome! 



Exploração e 

Conhecimento de Mundo 

Dentre as atividades desenvolvida neste mês, falamos um pouquinho 

sobre a água e sua importância e também, iniciamos a preparação 

da lembrancinha que as crianças irão levar para casa no próximo 

Mês, no dia mundial da Água. Esperamos vocês no próximo mês 

para ver como ficou a obra de arte de cada criança!!! 



Desenvolvimento Pessoal 

e Social 

Em desenvolvimento pessoal e social trabalhamos com os pequenos 

a leitura de um livro. Cada criança escolheu um livro e todos os 

coleguinhas puderam ouvir a historia que escolheu, contada pela 

professora. 

Também fizemos o retrato da Emília, a professora trouxe a imagem e 

as crianças a retrataram. 



Corpo e Movimento 

Em Corpo e Movimento as crianças receberam a nova professora de 

música que, em parceria com a educadora, trabalhou os movimentos 

corporais junto com a música, de forma diferente e muito animada! 



Projeto 

Estamos trabalhando com as crianças o projeto Circo e iniciando 

este projeto as crianças fizeram uma pintura da tenda do circo. 


