
 
[2º ano - Fundamental 1] Última Semana de aula | Programação 

especial  

Prezadas Famílias,  
 
Para encerrarmos o ano em clima de confraternização e muita alegria, teremos 
uma programação diferente na última semana de aula. As atividades foram 
sugeridas pelas turma, todos estão cheios de expectativas, por isso pedimos 
atenção especial de vocês para ajudar os alunos na organização para esses 
dias.  
 
Segunda-feira | 10/12 – Dia da Fantasia e concurso de penteado.  
 
Os alunos poderão vir com a sua fantasia preferida e trazer adereços para 
concurso de penteado: gel, glitter, presilhas, pentes e afins. Tragam também 
uma troca de roupa na mala pois pode ser necessário retirar a fantasia ao 
longo da manhã em favor do conforto de todos.  
 
Obs: se alguma criança tiver restrição ao uso de algum produto favor enviar 
aviso na agenda.  
 
Terça- feira | 11/12 - Cinema com pipoca e Amigo Secreto – livro.  
 
Para essa sessão de cinema, os alunos podem vir de pijama e trazer o seu 
travesseiro ou almofada. Tragam também uma troca de roupa na mala!  
 
Os alunos que quiserem participar do Amigo Secreto deverão trazer um livro de 
literatura infantil (valor entre R$30 e R$40 reais). O sorteio será feito somente 
na hora da brincadeira.  
 
Quarta-feira | 12/12 – Lançamento do livro de biografias para o 2º ano A e 
Brincadeiras com água.  
 
Todos os pais do 2º ano A estão convidados para o Lançamento do livro junto 
com a turma de seu filho às 7h40 na Biblioteca. Os alunos apresentarão o 
processo para confecção do livro e teremos uma sessão de autógrafos!  
 
Faremos também uma série de brincadeiras dirigidas. Para essa atividade será 
necessário trazer roupa de banho, toalha, saco plástico e uma caneca de 
plástico com alça – todas devidamente nomeadas.  
 
Quinta-feira | 13/12 - Lançamento do livro de biografias para 2º ano B e Feira 
de troca de brinquedos.  
 
Todos os pais do 2º ano B estão convidados para o Lançamento do livro junto 
com a turma de seu filho às 7h40 na Biblioteca. Os alunos apresentação o 
processo para confecção do livro e teremos uma sessão de autógrafos!  
 
Para a feira de troca de brinquedos, cada criança deve trazer 2 brinquedos.  



 
 
Cada um poderá escolher um brinquedo para levar pra casa e os que sobrarem 
serão destinado à doação.  
 
Sexta-feira | 14/12 – Gincana e Show de talentos.  
 
Nesse dia todos poderão vir com a caracterização apropriada ao “talento” que 
irá apresentar – tudo devidamente nomeado. Não esqueçam de trazer a troca 
de roupa na mochila.  
 
Certamente serão momentos muito divertidos!  
 
Atenciosamente,  
 
Giulianny e Viviane  
Professoras  
 
Ana Clara Bin  

Coordenadora Pedagógica do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental 1   
 


