
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...

Tarefa 01

Para trabalhar coordenação motora, sentimentos e organização. Solicitamos que confeccionem dentro de uma caixa de pizza ou caixa 

semelhando o trabalho ao lado. 

Tentem fazer o desenho como está nas fotos. Escolha a cor da lã que você preferir. Escolha o desenho que seu filho(a) preferir 

também. Olhando o link fica mais fácil entender. 

Tarefa 02

Alimentação saudável será um dos temas discutidos durante todo ano de 2020 no CESM. A cantina da escola e os professores, motivam 

esta prática, porém é fundamental que a família nos ajude nesta tarefa também. Estamos indicando um link, geladinho, gostoso e super 

saudável. Veja o vídeo com atenção e junto com seu filho preparem deliciosos picolés de frutas. 

Solicitamos que vocês filmem e fotografem este momento para que possamos usar vocês como referência para outras pessoas e que a 

idéia da alimentação saudável possa se difundir com nossa ajuda.  Envie o vídeo e as fotos para a professora, em um pen drive, com o 

nome e turma do aluno. 

Link no Youtube: Picolé de frutas - Receita fácil - DIY - 

https://www.youtube.com/watch?v=5-xD9Y1Jt50

Tarefa 03
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.

Tarefa 04
Grave um pequeno vídeo (com celular na posição horizontal) e estimule seu filho(a) a mandar mensagens de amor para a família. Usem a 
criatividade e estimulem nossos pequenos ao AMOR. O vídeo dever ser entregue em pen drive (o mesmo que utilizar na tarefa 02) e ao 
professor. 

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! 

Boneca Cavalo

Link no YouTube: 
Passo a Passo - Boneca - Atividade 
de Carnaval.
https://youtu.be/FoFVWhRwJhI
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