
 
Brasília, 02 de outubro de 2020 

 
COMUNICADO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

  SEMANA DA CRIANÇA – 2º e 3º ano  
            
           Prezados Pais ou Responsáveis, 
 

           Oba! O dia das crianças está chegando 
e nossos pequenos merecem, depois de um 
ano com tantas restrições em que se 
superaram a cada dia, merecem momentos de 
alegria e diversão!  
         Para isso, preparamos algumas 
atividades de acordo com o horário que será 
enviado. Ao receberem o cronograma especial 
para essa semana, fiquem ligados no horário 
com a programação diferente! Veja qual a 
atividade será realizada para separar o 
material, comparecer na hora combinada e em 
qual disciplina estará o link da atividade! 
        Para que nossas crianças, nossos pequenos heróis da pandemia, possam participar e 
produzir as atividades diversas organizadas para esse dia, contamos com a ajuda dos grandes 
heróis, os pais, para duas ações: 
 

✓  No dia 02/10 - Os pais devem buscar o KIT DA CRIANÇA no colégio - sistema 

Drive thru - através do carro.  

Horário: 8h às 12h30 e 13h30 às 17h.  

 

✓ Os pais devem separar os materiais solicitados a seguir. 

 

             Assim, com os materiais do Kit e com os materiais separados pelos pais, os alunos 
estarão prontos para participarem das oficinas.  Aprender com diversão é sempre uma alegria! 

 
           Segue a lista a ser providenciada para cada oficina pela família em casa: 
 
 

OFICINA MATERIAL A SER USADO JUNTO COM O KIT 

 
 
 

Brincadeiras com a Tia Jackelline 

 

 500 gr de amido de milho (maisena). 

 1 bacia média. 

 Água. 

 
 
Brincadeiras com a Tia Ana Carolina 
 
 

 
 

 1 garrafa de água pequena, transparente, 
com tampa. 



 
 
 

Brincadeiras com a Tia Dora 
e a Tia Jéssica 

 

 Cola branca.  

 Lápis de cor. 

 Canetinha. 

 Giz de cera. 

 1 folha branca A4. 

 
Brincadeiras com o Tio Kaio 

 

 Duas Cápsulas de café do mesmo modelo 

ou dois potes de Danoninho.  

 Arroz.   

 Cola e fita adesiva.   

 Tesoura sem ponta. 

 
Brincadeiras com a Tia Raphaella 

 

 
 Tênis para atividade física.  
 
 

 
 

 
        Desde já, agradecemos a parceria dos pais e colocamo-nos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos.  
                                                 

Equipe Perpétuo Socorro 
 
 


