Florianópolis, 20/12/2019.

Prezadas Famílias e/ou Responsáveis,

Chegou!!!!
De 13 até 31 de Janeiro, em
pleno verão! Por isso vamos
REFRESCAR bem esse
período...
TEMA: Água é vida!

PROPOSTAS:
As propostas com água serão realizadas com tempo propício. Além delas cada professora irá ampliar
os momentos conforme idade e interesse dos educandos, contemplando em seus planejamentos
contação de histórias, musicalização, arte, jogos e brincadeiras.
13/01 (2ª feira):

Matutino: Transportando ÁGUA
Trazer: 1 baldinho de praia (identificado) ou pote de sorvete vazio (cada participante
precisa ter o seu) e 1 esponja de banho (identificada)

Vespertino: Corre- Cotia molhado.
Trazer: 1 esponja de banho (identificada)

14/01 (3ª feira):
15/01 (4ª feira):

Matutino: Pintura com gelo
Vespertino: Pinhata de balões
Matutino: Cabeça fria
Trazer: 1 óculos de natação (identificado)

16/01 (5ª feira):
17/01 (6ª feira):

Vespertino: "Toalha ball" com bexiga com água.
Matutino: Noodle (macarrão de piscina) e balões
Vespertino: Corrida da colher com bexigas com água
Matutino: Culinária refrescante (frutas no palito)
Trazer: frutas do lanche picadas em um pote (identificado) – porção a mais para ser
compartilhada.
Vespertino: Confecção de aviões de papel e/ou cataventos para brincar ao ar livre.

20/01 (2ª feira):

Matutino: Bexiga quente (adaptação da brincadeira batata-quente. O balão estará
com água normal)

21/01 (3ª feira):

Vespertino: Bolhas de sabão (tamanho normal e gigante)
Matutino: Lava-rápido ou Spa de bonecas/bonecos
Trazer: 1 brinquedo que possa ser molhado/ lavado (identificado) e 1 esponja de banho.

Vespertino: Culinária refrescante (frutas no palito)
Trazer: frutas do lanche picadas em um pote (identificado) – porção a mais para ser
compartilhado.

22/01 (4ª feira):

Matutino: Corre Cotia molhado
Trazer: 1 esponja de banho (identificada)

Vespertino: Transportando ÁGUA
Trazer: 1 baldinho de praia (identificado) ou pote de sorvete vazio (cada participante
precisa ter o seu) e 1 esponja de banho (identificada)

23/01 (5ª feira):
24/01 (6ª feira):

Matutino: Pinhata de balões
Vespertino: Pintura com gelo
Matutino: "Toalha ball" com bexiga com água.
Vespertino: Culinária Refrescante (Gelatina com frutas)
Trazer: frutas do dia um pouco a mais, picadas em pote identificado, para acrescentar
na gelatina de todos.

27/01 (2ª feira)

Matutino: Culinária Refrescante (Gelatina com frutas)
Trazer: frutas do dia um pouco a mais, picadas em pote identificado, para acrescentar
na gelatina de todos.

Vespertino: Cabeça fria
Trazer: 1 óculos de natação (identificado)

28/01 (3ª feira):
29/01 (4ª feira):

Matutino: Corrida da colher com bexigas com água
Vespertino: Noodle (macarrão de piscina) e balões
Matutino: Confecção de aviões de papel e/ou cataventos para brincar ao ar livre.
Vespertino: Bexiga quente (adaptação da brincadeira batata-quente. O balão estará
com água normal)

30/01 (5ª feira):

Matutino: Bolhas de sabão (tamanho normal e gigante)
Vespertino: Lava-rápido ou Spa de bonecas/bonecos
Trazer: 1 brinquedo que possa ser molhado/ lavado (identificado) e 1 esponja de banho.

31/01 (6ª feira):

Matutino: Transportando ÁGUA
Trazer: 1 baldinho de praia (identificado) ou pote de sorvete vazio (cada participante
precisa ter o seu) e 1 esponja de banho (identificada)

Vespertino: Corre Cotia molhado
Trazer: 1 esponja de banho (identificada)

Importante: ter sempre na mochila roupa de banho, chinelos, toalha e roupa extra. E também uma
camiseta de adulto usada, para fins de proteção ao uniforme em dias de pintura.
Carinhosamente,
Coordenação Pedagógica / Orientação Educacional / Professoras
ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS MATUTINAS
MATERNAL I

MATERNAL II

MATERNAL III

NÍVEL I

NÍVEL II

Prof Raquel
e Naruane/ Ana
Luiza
Sala 13

Prof Idineia e
Marina B./ Maria
Gabriela
Sala 10

Prof Ana Maria
e Yasmin/Daiana
Sala 09

Prof Nicole e
Jéssica/ Taiza
Sala 11

Prof Jeannifer e
Sirlete
Sala 14

ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS VESPERTINAS
MATERNAL I

MATERNAL II

MATERNAL III

NÍVEL I

NÍVEL II

Prof Andreia
e Amanda/ Alícia
Sala 13

Prof Bruna e Rose/
Sharlene
Sala 10

Prof Renata e
Marina/ Ana
Karoline
Sala 09

Prof Rubiane e
Nathália/ Isabel
Sala 11

Prof Maria e
Ivânia/ Nádia/ Marjory
Sala 14

