
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

Ensinamos nossos pequenos a ter um olhar mais sensível para com nosso planeta, nossa casa! Então, vamos usar alguns 

materiais recicláveis nessa atividade.

Com o objetivo de estimular a criança no processo de alfabetização,  pensamos num recurso muito importante e fácil de 

fazer: "A  LATA  DAS  LETRAS", onde a criança aprenderá a reconhecer as letras do alfabeto brincando e interagindo.

Veja o link do passo a passo no Youtube: ‘’Como fazer para a criança aprender as letras’’.

https://www.youtube.com/watch?v=ZToud0yY5Mo&feature=youtu.be

2ª Tarefa

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 Renata. 

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

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

3ª Tarefa
Uma brincadeira lúdica e muito divertida é o ‘’Dado das Vogais’’ que tem por objetivo a identificação das 
vogais e reconhecimento das mesmas em meio às palavras. É muito fácil de confeccionar, utilizando 
materiais recicláveis e a criatividade da família. Confeccione um dado de tamanho médio, 30 CM. Em cada 
lado coloque uma vogal e o lado que sobrar, coloque um desenho, o que preferir. Siga o modelo abaixo. Use 
a criatividade e evite gastos.

Modelos: 
 

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! 
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