
PERÍODO: 1º SEMESTRE DE 2018. 

PROFESSORA: BIANCA 1A (EDUCAÇÃO INFANTIL AO 1º ANO) 

HORÁRIO SEGUNDA  TERÇA  QUARTA  QUINTA  SEXTA  

7h às 7h30min Recepção dos alunos 
(sala de espera) 

Recepção dos alunos 
(sala de espera) 

Recepção dos alunos 
(sala de espera) 

Recepção dos alunos 
(sala de espera) 

Recepção dos alunos 
(sala de espera) 

7h30min às 
8h20min 

Oração/agendas/Mo
mento pedagógico: 

realização dos temas. 

Oração/agendas/ 
Momento pedagógico: 
realização dos temas. 

Oração/agendas/ 
Momento pedagógico: 
realização dos temas. 

Oração/agendas/ 
Momento pedagógico: 
realização dos temas. 

Oração/agendas/ 
Momento pedagógico: 
realização dos temas. 

8h30min às 9h Higiene e café Higiene e café Higiene e café Higiene e café Higiene e café 

9h às 9h30min  
 

Atividade recreativa 
(Parque interno) 
Dia do brinquedo 

Oficina; “Tapete 
mágico”. Leitura e 

contação de histórias. 

Capela (Oração semanal) Atividade recreativa 
(Sala lúdica) 

Atividade recreativa 
(Parque externo) 

9h30min às 
10h 
 

Recreação e lazer 
(Caixa dos sonhos) 

(intervalo das 
professoras) 

Recreação e lazer (Caixa 
dos sonhos) 

(intervalo das 
professoras) 

Recreação e lazer (Caixa 
dos sonhos) 

(intervalo das 
professoras) 

Recreação e lazer 
(Caixa dos sonhos) 

(intervalo das 
professoras) 

Recreação e lazer (Caixa 
dos sonhos) 

(intervalo das 
professoras) 

10h às 
10h40min 
 

Oficina das ideias, 
imaginação e 
criatividade.  

Atividade dirigida 
Ginásio 1 

Oficina da natureza: 
Atividades que envolvem 

o meio ambiente, 
natureza e horta. 

Oficina: “Recicla-arte”. 
Atividades com 

material reciclado e 
artes.  

Oficina: “Informática 
lúdica”. Atividades sobre 

informática ou jogos.  

10h50min às 
11h30min 

Higiene e almoço Higiene e almoço Higiene e almoço Higiene e almoço Higiene e almoço 

11h30min às 
13he30min 

Higiene e descanso Higiene e descanso Higiene e descanso Higiene e descanso Higiene e descanso 

 

 

 

 

 

 



PERÍODO: 1º SEMESTRE 

MANHÃ 

PROFESSORA: NILCÉIA 2A (1º AO 5º ANO) 

HORÁRIO SEGUNDA  TERÇA  QUARTA  QUINTA  SEXTA  

7h às 7h30min Recepção dos alunos 
(sala de espera) 

Recepção dos alunos 
(sala de espera) 

Recepção dos alunos 
(sala de espera) 

Recepção dos alunos 
(sala de espera) 

Recepção dos alunos 
(sala de espera) 

7h30min às 
8h20min 

Oração/agendas/Mo
mento pedagógico: 

realização dos temas. 

Oração/agendas/ 
Momento pedagógico: 
realização dos temas. 

Oração/agendas/ 
Momento pedagógico: 
realização dos temas. 

Oração/agendas/ 
Momento pedagógico: 
realização dos temas. 

Oração/agendas/ 
Momento pedagógico: 
realização dos temas. 

8h30min às 9h Higiene e café Higiene e café Higiene e café Higiene e café Higiene e café 

9h às 9h30min  
 

Pátio do chafariz 
Dia do brinquedo 

Atividade recreativa 
(Parque externo) 

Atividade recreativa 
(Parque interno) 

Capela (Oração 
semanal) 

Atividade dirigida 
Ginásio 1 

9h30min às 
10h 
 

Recreação e lazer 
(Caixa dos sonhos) 

(intervalo das 
professoras) 

Recreação e lazer (Caixa 
dos sonhos) 

(intervalo das 
professoras) 

Recreação e lazer (Caixa 
dos sonhos) 

(intervalo das 
professoras) 

Recreação e lazer 
(Caixa dos sonhos) 

(intervalo das 
professoras) 

Recreação e lazer (Caixa 
dos sonhos) 

(intervalo das 
professoras) 

10h às 
10h40min 
 

Oficina: “Tapete 
mágico”. Leitura e 

contação de histórias. 

Oficina: “Informática 
lúdica”. Atividades sobre 

informática, jogos. 

Oficina das ideias, 
imaginação e 
criatividade. 

Oficina da natureza: 
Atividades que 

envolvem o meio 
ambiente, natureza, 

horta. 

Oficina: “Recicla-arte”. 
Atividades com material 

reciclado e artes. 

10h50min às 
11h30min 

Higiene e almoço Higiene e almoço Higiene e almoço Higiene e almoço Higiene e almoço 

11h30min às 
13he30min 

Higiene e descanso Higiene e descanso Higiene e descanso Higiene e descanso Higiene e descanso 

 

 

 

 

 



 

TEMÁTICAS MENSAIS PARA AS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES; 

 

 

 FEVEREIRO: Atividades recreativas de férias. 

 MARÇO: Páscoa / Aniversário do colégio (15/03). 

 ABRIL: Aniversário do colégio / Campanha da fraternidade, focando o tema “paz”. 

 MAIO: Dia das mães / Fundação Congregação. 

 JUNHO: Meio ambiente / Dia do Coração de Maria / Bicentenário de Bárbara Maix / Festa Junina. 

 JULHO: Valores / Amizade. 

 AGOSTO: Dia dos pais / Vocações. 

 SETEMBRO: Atividade Bíblica/ Semana Farroupilha. 

 OUTUBRO: Dia da criança. 

 NOVEMBRO: Aniversário de beatificação de Bárbara Maix / Ação de graças. 

 DEZEMBRO:  Natal. 

 

 


