
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. Em matemática iremos 
aprender horas, minutos e segundos. Assim sendo,  use tampinhas e construa com seu filho, filha o relógio abaixo. 
Coloque o nome completo da criança atrás do relógio.

2ª Tarefa

No período de carnaval, junte 30 tampinhas plásticas (de qualquer cor e tamanho), coloque numa sacolinha e 
envie para a professora do seu filho, filha. Eles construirão vários objetos pedagógicos durante o ano. 

Colocar  o nome completo e série em cada sacolinha de tampinhas.

3ª Tarefa

Os alunos do 2° Ano estudarão, em Arte, o artista Vicent Van Gogh, sua vida e suas obras. Estudarão também 
as misturas das cores e as sequências delas. Vicent Van Gogh é considerado um dos mestres na 
representação da luz. Sua obra ‘’Os Girassóis’’ representa bem isso. Gostaríamos de estudar vários aspectos 
da luz, ar, cores e plantas e pedimos que: 

- Consigam sementes de girassóis, terra adubada e num vasinho, plante as sementes e entregue a professora 
do seu filho(a). As professoras desenvolverão um lindo e importante projeto com esse material. Coloque o 
nome completo e a série no vasinho onde foi plantado os girassóis. 

4° Tarefa 

Faça uma pesquisa sobre a vida de Vicent Van Gogh, (vida e obra) . A pesquisa deverá estar escrita no caderno de 

Tarefa de Casa. Deve ter título e fonte de onde retiraram as informações. A pesquisa deve ser escrita por seu 

filho(a), com sua ajuda. 

OBS: Os trabalhos deverão ser entregues as professoras, sem falta, dia 02/03/2020.

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

CESM
2° Ano
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