
CESM

3° 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 

Um dos livros de Literatura que usaremos esse ano será: O Menino que Entregava Leite. Esse 

livro nos conta uma linda história que é mais ou menos assim...

Damião, filho de José, ajudava o pai a vender leite. Seu pai ordenhava as vacas logo cedo, antes de o 

Sol nascer, e os dois seguiam na carroça vendendo o leite pela cidade. Um dia, Damião ganha um 

livro. Um verdadeiro tesouro. A partir daí, ele descobre um mundo cheio de personagens e cores.

Com a ajuda da família, construa uma carroça com palitos de picolé para exposição e conto da 

história do nosso livro.

Veja o passo a passo no link e use sua criatividade para que fique ainda mais lindo.

Lembre – se de colocar os bois para puxar carroça.

Link no Youtube: Como Fazer Carroça de Palitos de Picolé - 

Canal Criações e Invenções. 

https://www.youtube.com/watch?v=FiOm-LcjWZw

Importante: colocar o nome completo da criança e usar materiais 

que tenham em casa, evitando gastos. 

2ª Tarefa 

Ainda com base no livro de Literatura que os alunos estudarão nesse bimestre: 

O Menino que Entregava Leite, pesquise no link  abaixo a receita de um delicioso Chup Chup 

Gourmet que usa o leite como ingrediente básico. 

Faça com seu filho, invista esse tempo com ele. Solicitamos que vocês filmem e fotografem este 

momento para que possamos usar vocês como referência para outras pessoas e que a ideia da 

alimentação saudável possa se difundir com nossa ajuda. Envie o vídeo e as fotos para a professora, 

em pen drive, com o nome do aluno e série.

Site: Comidinhas do Chef - Receita de Geladinho Cremoso de Frutas.

https://comidinhasdochef.com/receita-de-geladinho-cremoso-de-frutas/

3ª Tarefa 

Junto com seu filho, recolha da natureza , 3 diferentes tipos de folhas pequenas de árvores e faça 

carimbos e registre em uma folha A4, de papel simples.  

4° Tarefa 
Faça junto com seu filho uma pequena pesquisa sobre a vida do artista italiano Giuseppe 

Arcimboldo. Esse artista será estudado durante o decorrer do ano. A pesquisa deve ser feita no 

caderno de Tarefa de Casa. Não esquecer de colocar título da pesquisa. Fazer manuscrito (a criança 

deverá fazer). Colocar fonte da pesquisa. 

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! 
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