
CUIDAR DA VIDA COMO BONS CRISTÃOS E HONESTOS CIDADÃOS. 

 

Querido (a) aluno (a), 

 

É tempo de cuidar da vida! Pensando nisso, ficaremos alguns dias em casa, evitando locais com muita circulação de pessoas e cuidando da saúde do nosso corpo. 

Que tal exercitar a nossa mente? Atividades de estudo também fazem bem para a saúde! Então siga as dicas.  

 

Que tal reservar um momento diário para a leitura e prática da letra script? 

Que tal melhorar habilidades manuais? O desenho e a pintura são estratégias que o(a) auxiliarão a desenvolvê-las. Lembre-se de utilizar as “dicas” que já 

trabalhamos.  

Desafie-se com operações matemáticas! 

 

Outras dicas importantes:  

● Continue higienizando suas mãos com água, sabonete e álcool gel; 

● Mantenha uma alimentação saudável; 

● Beba água com frequência; 

● Faça exercícios físicos em casa; 

● Durma bem. 

 

A secretaria do Colégio informará através do site, e-mails e redes sociais o retorno às aulas. 

                 Acompanhe também com sua família as orientações do Ministério da Saúde através do site: https://saude.gov.br 

Aproveite este momento para reforçar laços familiares, aproximar-se de Deus e fortalecer a fé! 

 

 

Com carinho, professoras dos 2os anos. 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA O RECESSO 

Brinque da sua 
brincadeira 
preferida.  

Utilize seus brinquedos 
para montar um 

mercadinho e divirta-se 
trabalhando a 
matemática. 

Pratique alguns exercícios de 
alongamento, estique seu 

corpo, pule e corra sem sair 
do lugar. Convide as pessoas 

que estão com você, será 
divertido! 

Assista a um 
filme legal. 

 

Relembre os sentidos e as 
partes do corpo com essa 

música do Youtube e 
depois tente relembrar os 
nomes dos 5 sentidos em 

inglês: 
https://www.youtube.com

/watch?v=vXXiyIGqliE 

Utilize objetos recicláveis para 
construir brinquedos e crie novas 

brincadeiras. 

Converse com o 
adulto que está com 
você e descubra um 
pouco mais sobre a 

biografia dele(a), 
pergunte o que era 

diferente da infância 
dele(a) para a sua.  

Ajude os 
adultos em 
uma tarefa 
doméstica. 

Cante com esta música do 
Super Simple Songs os 
números de 1 a 10 em 

inglês com bastante 
atenção à pronuncia. 

https://www.youtube.com
/watch?v=kz_EQSfFx0g 

 

Selecione alguns de seus 
brinquedos e organize-os em 

ordem alfabética. 

Reúna a família 
para o 

momento da 
risada. Contem 

piadas e 
brinquem com 

adivinhas!  

Façam uma receita em 
família.  

 

Desafio: pergunte para as pessoas da 
sua casa o primeiro número que eles 
pensarem, diga que o número pode 
ter até três algarismos. Descubra as 
unidades, dezenas e centenas deste 
número para praticar a matemática. 

Hora de relembrar 
cores e formas: 

https://www.youtube
.com/watch?v=TJhfl5

vdxp4 
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