
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...

1° Questão
O livro de Literatura desse bimestre fala sobre cartas, assim sendo vamos desenvolver essa ideia. 
Junto com a professora de Inglês desenvolveremos alguns projetos com países que tem o
Inglês como língua oficial. Com a ajuda de sua família escreva uma carta para rainha da
Inglaterra - Elizabeth II.
Escreva uma carta normal contando um pouco de sua vida e quais as suas curiosidades
sobre a Inglaterra e a vida da Rainha, sua família, filhos, netos e seu cotidiano.

Importante:
- Observe o pronome de tratamento correto que você deve usar para uma rainha.
- A carta deve ser escrita em papel de carta pautado.
- Muita atenção a caligrafia e ortografia.
- Atenção a margem.
- A carta deve estar no envelope mas NÃO necessita escrever endereços porque a Escola
se encarregará de colocar e enviar para a Inglaterra.

2° Questão
Dia 8 de Março - Dia da Mulher. 
Utilize uma camiseta branca, usada e escreva uma frase sobre o Dia da Mulher ou um lindo desenho sobre a data. Coloque o 
nome completo da criança na parte interna da camiseta. 

3° Questão
Muitas pessoas hoje estão sendo manipuladas por este aparelho celular e que acabam acarretando problemas físicos e  
emocionais a sociedade.

Faça uma pesquisa nas normas da ABNT , descrevendo as consequências do uso excessivo deste aparelho “ Celular”. Pesquise 

quais são as normas da ABNT. 

Aproveite e escreva duas formas de incentivar as pessoas a diminuírem a sua utilização.

O trabalho deve conter, capa, contra capa ,conclusão, bibliografia.

4° Questão

Estamos desenvolvendo em nossa sala, o Correio da Amizade, onde estamos retomando algumas características comuns do 

relacionamento humano, enviar correspondências ou cartas, ao invés de enviar mensagens on-line.

Vamos produzir o nosso próprio papel  e assim também ajudar a uma prática muito importante , que é reciclar, e assim, tentar 

reduzir os impactos das atividades humanas no meio ambiente. Com a ajuda de um adulto, vamos produzir o nosso próprio 

papel, para este projeto.

CESM
5° Ano

OBS: Os trabalhos deverão ser entregues as professoras, sem falta, dia 02/03/2020 e 
valerão pontos para o 1° Bimestre.

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

Se preferir, no Youtube tem vários vídeos ensinando como fazer papel reciclado.
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