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ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE: 07/12 a  11/12 

Descrição do estudo a ser desenvolvido 

 

1 – Atividade 01 – Estamos no mês de dezembro, época em que se comemora o Nascimento de Jesus, data conhecida 

como Natal (Vida, Nascimento do Filho de Deus que veio para salvar a humanidade). A proposta desta semana é para que 

você convide sua família a construir um enfeite para celebrar esta data cristã, mas que também simboliza a paz no mundo. 

Use os materiais que você tenha em casa (materiais recicláveis, etc.). Pode ser estrelas feitas com rolinhos de papel 

higiênico e pintadas com tinta (figura 01) ou anjos com tecidos, E.V.A ou papelão (figura 02). Pode criar outros enfeites, são 

sugestões. Use sua imaginação e crie em família um símbolo de natal. Depois registre em foto o enfeite e você com sua 

família, depois poste no grupo de WhatsApp. 

 

                                 

 

Figura 01. Estrelas de rolinho de papel higiênico.  Figura 02 – Anjinho de e.va., papelão e tecido. 

2- Atividade 02 da semana: Exercício de matemática. 

 

Atenção Senhores Pais ou Responsáveis quanto aos livros didáticos utilizados pelos alunos no decorrer do ano letivo! Durante o 

ano letivo de 2020 vivemos uma situação completamente atípica, devido pandemia do novo coronavírus. Com isso, tivemos que nos 

adaptar a essa realidade e ao ensino remoto, onde foi de fundamental importância podermos contar com o uso dos nossos livros 

didáticos. Porém, está chegando a hora dos livros retornarem para a escola, a fim de que possamos organizá-los, para que nossos 

alunos possam utilizá-los novamente no ano seguinte, situação em que mais uma vez, certamente serão fundamentais. Para isso 

contamos com o apoio dos nossos alunos e responsáveis, que deverão fazer a entrega dos livros na escola. 


