
 

 

 

Querido (a) amigo(a), 

 
Nos próximos dias estaremos em recesso devido à pandemia do Covid-19. 

Esta é uma atitude de prevenção e prudência que a Secretaria do Estado da Educação 
determinou e a direção do nosso Colégio cumprirá. Por isso, nós, professoras dos terceiros 
anos, deixaremos  algumas “dicas” especiais. Fique atento(a) às sugestões: 

 

1. Realize leituras em voz alta; 
2. Leia livros em família e procure no dicionário palavras que você não conhece o 

significado.  Registre-as no caderno de estudos; 
3. Recorte palavras de revistas e cole-as em ordem alfabética no seu caderno de 

estudos;  
4. Escreva uma lista de palavras e separe-as em sílabas; 
5. Treine a letra cursiva; 
6. Faça cálculos mentais; 
7. Estude a escrita dos nomes dos números; 
8. Organize sequências numéricas; 
9. Ensine a seus familiares o jogo do PIM e divirtam-se;  
10. Peça para um familiar ditar números e decomponha-os; 
11. Brinque de bingo com números ou palavras; 
12. Acesse os sites sugeridos em seu caderno de estudos;  o site 

www.escolagames.com.br é repleto de atividades que o(a) ajudarão a desenvolver 
muitas habilidades;  

13. Os ditados são divertidos, peça ajuda à  família; 
14. Assista a  filmes bacanas e ouça boas músicas com a família; 
15. Faça trabalhos de arte com giz de cera, guache, massinha, sucatas... Use materiais 

que tenha em casa e seja criativo; 
16. Relembre os números em inglês: há muitos sites para você aprender e brincar. Segue 

uma sugestão: NUMBERS 1 TO 100 / https://agendaweb.org/vocabulary/numbers-1-
100-exercises.html  
 

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 
 

Ficaremos com saudades! 
 

Professoras dos 3ºs anos. 
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