
 

 
 

 

 

 

 

Teresina, (PI), 07 de outubro  de 2020. 

AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS – ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL; 

 

 Estamos nos aproximando de um período super especial: A SEMANA DA CRIANÇA. Para esta 

semana, o Colégio CPI está preparando um conjunto de atividades divertidas que terá como tema: O BOM É 

SER CRIANÇA.  

 A programação será muito animada, lúdica e interativa, mas com uma intencionalidade pedagógica 

muito definida.  

 

PROGRAMAÇÃO DA QUARTA-FEIRA (14 DE OUTUBRO DE 2020) 
 

 GINÁSTICA RECREATIVA ON-LINE (Professoras Lara, Lorena e Layza); 

 Horário: 16h; 

 Neste dia, a criança deverá caracterizar-se com uma fantasia ou acessórios de sua preferência; 

 Durante a vivência os pais podem tirar fotos, postar nas suas redes sociais e marcar @colegiocpi. 

 

PROGRAMAÇÃO DA QUINTA-FEIRA (15 DE OUTUBRO DE 2020) 
  

 CANTANDO E DANÇANDO COM ALEGRIA ON-LINE (Professoras Maria, Lara, Karol, Raquel e Cíntia); 

 Horário: 16h; 

 Neste dia, a criança deverá vestir-se com roupas e calçados que facilitem o movimento;  

 Para este dia será necessário providenciar os seguintes materiais:  

• 2 copos de plástico;  

• Animais de brinquedos; 

• Instrumentos musicais que a criança tem em casa. 

 Durante a vivência os pais podem tirar fotos, postar nas suas redes sociais e marcar @colegiocpi. 

 

PROGRAMAÇÃO DA SEXTA-FEIRA (16 DE OUTUBRO DE 2020) 
  

 ATIVIDADES RECREATIVAS ON-LINE (Professora Lara, Ananda, Leidinha, Jusciele e Eliete) 

 Horário: 16h; 

 

 



 

 Neste dia, a criança deverá vestir-se com o uniforme de Educação Física da escola ou com roupas e 

calçados que facilitem o movimento;  

 Para este dia será necessário providenciar os seguintes materiais:  

• 1 corda de mais ou menos 1metro;  

• 1 caixa de sapato; 

• 1 fita durex;  

• 2 toalhas;  

•  4 cadeiras; 

•  6 garrafas pet.  

 Durante a vivência os pais podem tirar fotos, postar nas suas redes sociais e marcar @colegiocpi. 

 

ATENÇÃO 

Para as atividades on-line deverá ser usado o mesmo link das aulas:               

https://meet.google.com/zjh-tbgn-rrv 

 

 

PROGRAMAÇÃO DA SÁBADO (17 DE OUTUBRO DE 2020) 
 

 .DRIVE THRU DA SAUDADE; 

 Horário: 8h às 10h30; 

 Local: Em frente ao prédio da Arêa Leão; 

 No dia do DRIVE THRU DA SAUDADE, sugerimos que a criança vista roupas coloridas e acessórios. 

ATENÇÃO! 

                     Como colaboração, a Coordenação da Educação Infantil estará disponibilizando no período de 

09 a 15 de outubro de 2020, um kit para auxiliar na decoração do seu carro (balões, fitilho, TNT e o slogan 

da nossa festa). 

        PREMIAÇÃO 

FAREMOS UMA PREMIAÇÃO PARA O CARRO MAIS ORNAMENTADO DO DRIVE THRU. 

 

Contamos com a sua participação!!! 

 

Atenciosamente, 

                                         Direção e Coordenação 

https://meet.google.com/zjh-tbgn-rrv

