
CESM

4° Ano

 Senhores Pais,

 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 

Os alunos estudarão em literatura, nesse bimestre, o livro: ‘’O Sabia e a Girafa’’. Solicitamos que tragam 

imagens impressas de Girafas e Sabiás, cada figura em uma folha.

Imprimir em papel fotográfico, tamanho A4 e colocar dentro de um envelope, com nome completo da 

criança e série. 

2ª Tarefa 

Cultura Capixaba.

Esse ano desenvolveremos alguns projetos sobre a cultura de nosso Estado. Atividades bem legais 

estão por vir, dentre eles um almoço com nossos alunos. No caderno de Tarefa de Casa, escreva com 

letra manuscrita, a receita da Moqueca Capixaba. 

3ª Tarefa

8 de Março - Dia Internacional da Mulher. 

Junto com seu filho(a), confeccionem uma boneca, representando a mãe ou uma mulher importante e 

especial para seu filho. A boneca deverá ter 70 cm de altura e as características devem ser parecidas com 

as da mulher que ele representará. Usem materiais que tenham em casa e evitem gastos. O nome 

completo da criança deve estar na parte interna da boneca. Os trabalhos serão expostos no dia da 

mulher. Caprichem! 

4° Tarefa 

Arte Rupestre. 

Pesquisem sobre essa arte e procurem na natureza uma pedra (pequena) e em uma pequena superfície 

da pedra faça um desenho qualquer. As professoras estudarão com os alunos, a importância dessa arte 

para a humanidade. Usem o material que quiserem para fazer o desenho na pequena pedra. 

Identifiquem a pedra com o nome e série da criança.  

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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