
CESM

1° Ano
.

Papai e Mamãe,

 Estamos enviando algumas atividades para que vocês façam na semana de carnaval com o seu filho.

 A participação da família na vida escolar é muito importante para a criança.

 Nossa sociedade tem esquecido muitos valores que são fundamentais para o equilibro da família.

 Buscando resgatar esses valores estamos promovendo para esse carnaval e durante todo ano de 2020, 

atividades de casa onde todos possam interagir.

 Queremos que vocês invistam TEMPO na formação de seu filho, afinal ele é seu maior tesouro e nossa jóia 

preciosa.

 Façam as atividades com o máximo de amor e desfrutem desses momentos que são únicos e passam tão 

rápido.

 Bom feriado e que Deus abençoe sua família.

 Agora mãos a obra...

1ª Tarefa

Todos os dias, toneladas de lixo estão poluindo o mundo. O CESM desenvolve ações e projetos para 

que nossos alunos sejam mais sensíveis para com nosso planeta, a nossa casa. Durante o ano 

teremos muitas iniciativas pedagógicas para fortalecer esse sentimento e transformá-las em ações 

do cotidiano. 

Usando tampinhas plásticas, monte uma flor e cole numa folha de papel A4 normal. Faça uma flor 

bem linda e aproveite para conversar com seu filho, filha, o quanto o plástico é nocivo ao meio 

ambiente. Segue alguns modelos de flores, como  sugestão.

 

2ª Tarefa 

Estudaremos esse ano, as partes do Corpo Humano, tendo como base a obra ‘’Abaporu’’, da artista 

brasileira, Tarsila do Amaral. Junto com seu filho, faça uma pequena pesquisa sobre a artista e essa 

obra e escreva no caderno de Tarefa de Casa. Não esqueça de colocar título e indicar a fonte da 

pesquisa. OBS: Ajude seu filho pois não sabe ainda o que é uma pesquisa, nem como fazê-la. 

3ª Tarefa 
Usando papelão (caixa de papelão de supermercado), cole quantas caixas forem necessárias e faça 
o contorno do corpo de seu filho, filha e junto com ele, desenhe o rosto e coloque roupas (usadas) de 
seu filho no boneco de papelão. Usaremos os bonecos para estudar Arte, Ciências, Matemática e 
Língua Portuguesa. Deixe o boneco mais parecido possível com seu filho (características). Use a 
criatividade para os detalhes (cabelos, olhos, roupas e etc). Não esqueça de identificação com nome 
completo e a série atrás do boneco. 

4° Tarefa 
Confeccione um boneco, de aproximadamente 40 cm de altura, para ser o ‘’amigo’’ da leitura do seu 

filho durante todo ano. No final do ano, quando seu filho estará lendo e interpretando, a professora 

realizará a festa do boneco (Sr. Alfabeto) e cada criança levará o seu amiguinho para a festa e 

mostrará o quanto aprendeu durante o ano. Busque modelos na internet: Boneco Senhor Alfabeto.

Procure usar materiais que você tenha em casa, evitando gastos. O boneco deve estar identificado 

com o nome completo da criança. 

OBS: Os trabalhos deverão ser entregues as professoras, sem falta, dia 

02/03/2020.    

Lembre-se: 

‘’Filhos são herança de Deus para nossas vidas’’. Invista tempo com seu filho! 
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