
Cachoeira Paulista, 02 de abril de 2020

Queridas  famílias,

Neste tempo de afastamento de nossa Instituição de Ensino, tempo
esse necessário para o combate ao covid19, escrevemos esta carta auxílio,
com as orientações de como prosseguir  neste tempo e também algumas
sugestões práticas para realização de atividades e brincadeiras.

Os alunos da Educação Infantil (Maternal I ao Nível II) receberão dicas
de brincadeiras ou jogos, atividades e vídeos elaborados pelas professoras e
serão enviados toda sexta-feira.

Vídeo: enviados através do grupo do whatsapp (formado de acordo com cada
turma)
Atividades: enviadas através do e-mail.
Se você não estiver adicionado no grupo ou não receber os e-mails,  por
gentileza  entre  em contato  através  dos  e-mails  abaixo  (informar  o  nome
completo do aluno).

Contatos: ana.sinieghi@cancaonova.com      
                leticia.chaves@cancaonova.com       
                anamelia.ribeiro@cancaonova.com        

Seguem as sugestões:

- Organize uma rotina, seguindo a realidade familiar de vocês, é importante
que a criança saiba sua rotina

- Realize as atividades enviadas pela escola, de forma tranquila conhecendo
os limites de seu filho

- Conte histórias diariamente

- Monte uma cabana para os momentos de história você surpreenderá seu
filho

- Lembre e conte histórias de sua infância;

- Brinque de parlendas, adivinhas...(memorizar vai ser bem divertido);



- Resgate suas brincadeiras preferidas e brinque com seus filhos

- Faça uma lista de nome  dos amigos da escola, equipe escolar, familiares…
(auxilie e estimule seu filho a escrever,  use giz, canetinha…)

-Peça para que seu filho escreva os nomes de quem sente saudade, lembre
dos amigos que estiveram juntos nos momentos de brincadeiras e atividades
escolares

- Sabe aquela vasilha de plástico que temos no armário? Coloque dentro dela
trigo ou maisena (seja criativo) e peça para que seu filho desenhe ou escreva
com os dedos médio e indicador as letras dos nomes dos familiares, dos
amigos da escola, mostre imagens e peça para escrever as letras, mostre
diferentes conjuntos de objetos e peça para ele registrar a quantidade correta

- Faça com ele um ditado diferente, onde você mostra a palavra e ele tenta
encontrar a figura

-  Brinquem  com  pregador  de  roupa,  disponibilize  para  ele  seu  cesto  de
pregador  e mostre os números  (você pode escrever números na folha) e
então peça para ele colocar a quantidade correspondente em cada número.
Comece reforçando a apresentação dos números

-  Monte  atividades  através  de  material  reciclado,  como:  caixas  virando
carrinho, casinha de boneca, capacete, foguete, garrafas pet se transformam
em vai e vem, pega vareta, bilboquê, jornais e revistas em petecas, bolinhas;

Já reforçamos aqui a importância  de acompanhar o site o Instituto
Canção Nova para mais informações e orientações.     

É tempo de usarmos nossa imaginação e criatividade, façam resgate
das memórias da sua infância, lá tem muito mais material!     

Deus abençoe seguimos unidos em oração pelo fim desta pandemia.

Atenciosamente,

Família da Educação Infantil


