NÍVEL B
Estimadas Famílias
É com muita satisfação que iniciamos nossas aulas on-line. Para facilitar o encaminhamento
das propostas, enviaremos em separado os materiais que precisaremos e as atividades que
deverão ser realizadas para que as aulas sejam dinâmicas, otimizando o nosso tempo.
Lembrem-se que as aulas são para as crianças, no entanto, nesses primeiros encontros
talvez eles precisem de um auxílio maior de vocês, principalmente no manuseio dos meios
tecnológicos. Assim, que todos estiverem mais familiarizados com a nova ferramenta é importante
que as crianças o façam sozinhas. Quanto a realização das propostas, como desenhar, recortar,
colar, por exemplo, devem ser realizadas exclusivamente pelas crianças, eles já estão aptos para
isso.
Aproveitamos para agradecer a participação das famílias no auxílio durante a execução das
propostas e preparação dos materiais. O envolvimento de vocês é muito importante e faz toda a
diferença.
Seguem abaixo os materiais e as atividades que os alunos precisarão ter em mãos para as
aulas dos dias 25, 27 e 29 de maio:

Para a atividade do dia 25 de maio:
Iremos utilizar o livro de matemática. Reserve uma folha colorida, cola e tesoura.

Para atividade do dia 27 de maio:
Iremos utilizar o livro de matemática. Reserve pedaço de papel higiênico, ou papel crepom
colorido ou papel toalha.

Para atividade do dia 29 de maio:
Levar para a aula o desenho do animal mamífero que você quer conhecer um pouco mais.
Este desenho foi proposto nas atividades enviadas nesta semana, na tarefa número 62.
Lembrando:

AGORA UM DESAFIO:





CONVERSE SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DOS MAMÍFEROS;
ESCOLHA UM ANIMAL MAMÍFERO QUE VOCÊ QUEIRA CONHECER MAIS;
FAÇA UM DESENHO DESTE ANIMAL (DESENHE COM CANETINHA PRETA E PINTE COM LÁPIS
DE COR OU GIZ DE CERA).
GUARDE ESTE DESENHO ELE SERÁ USADO NA NOSSA AULA ON-LINE DO DIA 29 DE MAIO.

