
CESM

Pré II

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 

joia 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
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, divertido, gostoso e super saudável. Veja o vídeo com 

atenção e junto com seu filho preparem deliciosos lanches saudáveis. 

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 Leidiani. 

Link no Youtube: Receitas fofinhas para crianças | kim rosacuca

https://www.youtube.com/watch?v=L5GxPs5z7rU

Tarefa 02
A Turma do Pré II irá desenvolver o Projeto “Meu Boneco de Lata”. Vamos confeccionar junto com a 

família um lindo  boneco de lata com materiais recicláveis. Pesquisando na internet você acha vários 

vídeos e passo a passo de como fazer um. Segue algumas sugestões.

Tarefa 03 
No CESM ensinamos desde cedo a importância de cuidar do planeta e de usar materiais recicláveis. 

Utilizando tampinhas de garrafa pet, vamos fazer um jogo matemático, chamado ‘’Números 

Divertidos’’. Segue um link ensinando o passo a passo de como montar essa divertida brincadeira, na 

descrição do vídeo tem o link para baixar os moldes. É super fácil.

Link no Youtube: Como fazer atividade matemática com números - Educação Infantil.

https://www.youtube.com/watch?v=k2zYUDaUTXU&feature=youtu.be

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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