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Papai e mamãe, 

Solicitamos que as atividades desse módulo sejam feitas até dia 01/04/2020 (quarta-feira). 

Guardem as atividades numa pasta, pois posteriormente tudo deverá ser entregue para a 

professora pra que seja feito o registro das atividades. 

Questão 01 

Abra o armário de mantimentos da sua casa e procure um rótulo de qualquer alimento que tenha a 

primeira letra do seu nome. Cole numa folha em branco e escreva a letrinha identificada abaixo do 

rótulo. 

Questão 02 

Recorte de jornais, revistas ou livros velhos as letrinhas que formam o seu nome. Cole em uma folha 

na ordem correta e transcreva abaixo. 

Questão 03 

Observe os objetos e eletrodomésticos da sua casa. Separe um que tem a forma de círculo, um que 

tem a forma de quadrado, um que tem a forma de um triângulo e um que tem a forma de um retângulo. 

Fotografe e imprima a foto de cada um. 

Questão 04 

Trabalhando expressão corporal. 

Junto com o papai, a mamãe e familiares, você vai ouvir e assistir a música que se encontra no You 

Tube: “Aquecimento do Léo Megga”. Vai escolher duas pessoas da sua família para dançar com você, 

seguindo a coreografia que vocês assistiram. Essa dança (coreografia) deverá ser filmada e enviada 

para o WatsApp da professora. Registre em forma de desenho como foi essa experiência. 

Questão 05 

A Páscoa está chegando!!! É uma data muito significativa para todos nós. Converse com o papai e 

a mamãe sobre essa data comemorativa. Faça um lindo desenho explicando o que significa a 

Páscoa para você e sua família. Capriche!!! 

As orientações acima foram realizadas para que nesse momento possamos seguir com os nossos 

planejamentos. Estamos juntos nesse processo e precisamos compreender que os sucessos dos nossos 

alunos dependem do nosso esforço e dedicação. 

 

Durante o período de aula (13:00 às 17:00 hs), estarei disponível para tirar qualquer dúvida. 

Que o Senhor lhes abençoe. Tia Renata 
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