As Férias estão chegando e com elas muitas coisas irão acontecer,
muitas descobertas, aprendizados, diversão e acima de tudo estar
pertinho das pessoas que mais amamos, nossa família.
Deixaremos para vocês alguns desafios que os aproximarão ainda
mais. Neste ano estamos trabalhando com um tema muito importante,
“Os valores de uma vida”. Ao longo desse ano já trabalhamos uma
série de valores com nossos educandos e agora é hora de vocês pais
contribuírem com esse projeto que ao final terá a nossa cara, vamos lá,
mãos a obra!
Orientações Gerais:
Aproveite cada minutinho da confecção das atividades para curtir
sua família;
Lembre-se nossa família é o bem mais precioso que temos,
valorize;
Curta cada passeio ou atividade juntinhos por mais simples que
seja;
Registre, tire fotos desses momentos que ficarão também
guardados na memória;
Segue o CD com as músicas que embalam nossas tardes, ouçam
durante a realização das atividades e aproveitem para curti-las!
Se preferir acesse o link em nosso site para ouvi-las.
As atividades de férias e a maleta com materiais repostos
deverão ser devolvidas no primeiro dia de aula 03/08;
Para os pais que precisarem repor algum material, a
EDUCADI estará aberta até 02/07 e retornará em 27/07.
No site do nosso colégio www.passionista.com.br/saopaulodacruz
você encontra dicas de passeios e atividades divididas por série,
para os pais e educandos que tiverem interesse.
Aproveitem!
Boas Férias!
Coordenação Pedagógica e Educadoras

ATIVIDADE 1:
Antes de começar essa atividade pergunto a você: O que é ética?
Ética: É o modo de ser, o caráter e os valores que orientam o comportamento
humano na sociedade e o acompanham por toda sua caminhada. Aproveite
esse momento tão especial onde os pais são os melhores professores e use a
imaginação criando a sua própria história e fazendo a diferença nos dias atuais.
Vivencie com seu filho um momento que represente ética para
sua família e registre em formato de história em quadrinhos, utilize os quatro
quadrinhos abaixo. Divirtam-se!!!!
Dicas: Vale fotografar, construir, desenhar....

ATIVIDADE 2:
Poema/Fraternidade
Essa atividade a família pensará no que é ser fraterno. O que significa
fraternidade pra você?
Fraternidade
está
relacionada
a
boas
ações,
solidariedade,
companheirismo, pensando nisso será que estamos vivendo essa fraternidade?
Agora vocês pais terão uma missão, demonstrar em uma atitude para o seu
filho o que é ser fraterno, algo concreto, verdadeiro e significativo, se possível
registre e nos envie uma foto. Após essa “lição" para a vida aproveite esse
momento em família para escrever um poema sobre a FRATERNIDADE.
Então vamos lá, mãos a obra!!!

ATIVIDADE 3:
Em nossa família temos várias pessoas, porém, existe uma casa onde nos
sentimos em nossa própria casa...
Onde podemos fazer tudo, tem as melhores comidas, cheirinhos próprios
desse lugar, e muito, mas muito carinho, amor e atenção.
Você já sabe quem são os membros da sua família que mora nessa casa
que acabamos de descrever?
Acho que sim...
Isso mesmo são seus avós. São verdadeiros super-heróis ajudam a todos com
carinho e alegria.
Crie no espaço abaixo um verdadeiro disfarce de super-herói para seu
avô e avó, use sua criatividade para transformá-los...
Ah!, Você escolha dois dos seus avós!!!

