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ATIVIDADES DOMICILIARES – PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS 

SEGUNDA-FEIRA (07/12) 

- BRINCADEIRA: ASSASSINO, DETETIVE E VÍTIMA 

Chame a sua família para brincar! 

O grupo deve ficar em círculo, deve ter o mesmo número de papéis e de integrantes, 

porém só em um papel deve estar escrito assassino, em outro deve estar detetive e nos restantes 

vítima. O assassino tem a função de matar todos os integrantes do círculo com uma piscada, 

mas deve tomar cuidado para que o detetive não o descubra, pois, se isso acontecer o detetive 

deve dizer ao assassino: você está preso em nome da lei. O papel das vítimas é só esperar a hora 

de serem mortas, quando isso acontece elas devem dizer: morri. Se o assassino matar todos ou 

se o detetive descobrir quem é o assassino a brincadeira acaba e se faz o sorteio novamente. 

 

TERÇA-FEIRA (08/12) 

- Invente uma História Maluca 

Número de participantes: 02 ou mais 

Material necessário: uma folha de caderno, lápis e borracha 

Cada um escreve uma parte da história e só no final dá para ver a história completa. 

 

INGLÊS: Clique aqui: Língua inglesa 

Memory game (jogo da memória) - página 65 

QUARTA-FEIRA (9/12) 

 - Vamos fazer alguns bonecos de neve? Para isso vocês precisarão de uma folha de 

sulfite, lápis, tesoura e lápis de cor. Siga o passo a passo no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ogtOzo18Ves 

 

ARTES:   Clique aqui: Arte 

QUINTA-FEIRA (10/12) 

- Hoje vamos a um passeio virtual no Zoológico de SP. Aproveitem! 

https://www.youtube.com/watch?v=3KmWGY9ARAQ&t=30s 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Clique aqui: Educação física 
 

 

 

http://www.tempojunto.com/2015/04/13/brincadeira-de-perguntas-e-respostas/
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/L%C3%ADngua%20Inglesa
https://www.youtube.com/watch?v=ogtOzo18Ves
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/Arte
https://www.youtube.com/watch?v=3KmWGY9ARAQ&t=30s
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20F%C3%8DSICA
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SEXTA-FEIRA (11/12) 
O Natal está se aproximando, por isso hoje você poderá curtir com sua família um 

episódio da Turma da Mônica escrito por Maurício de Souza.  Prepare a pipoca e o suco! 

Clique no link abaixo e aproveite o filme. 

Linda noite de Natal (Turma da Mônica). Clique aqui. 

 

 

SEGUNDA-FEIRA (14/12) 
- Jogo de palitos (Cai-não-cai) 

Funciona assim: cada jogador tira uma vareta por rodada, mas não pode deixar as 

tampinhas caírem. Aquele que deixar cair menos tampinhas, ganha o jogo. 

Material: garrafa Pet, tampas de refrigerante e palitos 

 

Clique aqui e entenda o passo a passo desse jogo. Divirta-se com sua família! 

Instituto Kautsky - Cai-nao-cai reciclado 
 

 

TERÇA - FEIRA (15/12) 

- Já estamos na reta final, mas ainda é tempo de aprender e refletir! Assista esses vídeos, 

que falam sobre consumo e descarte consciente e sobre uma interessante característica dos 

corpos: 

Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar 

Luz e os corpos - Meios transparentes, translúcidos e opacos - Jogo das dicas 

INGLÊS: Clique aqui: Língua inglesa 

Tema: Christmas (Natal) - página 111 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0O2aVH5Z0Ps
https://institutokautsky.blogspot.com/2011/10/cai-nao-cai-reciclado.html#more
https://youtu.be/PckAgY6stqU
https://www.youtube.com/watch?v=9W7VDk_gtwo&feature=youtu.be&app=desktop
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/L%C3%ADngua%20Inglesa
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QUARTA-FEIRA (16/12) 
- Vamos confeccionar um jogo e brincar bastante? 

Jogo de Argolas 

Para aprender a fazer e a brincar com esse jogo, clique aqui: 

Espacoalfaletrar - Jogos de argolas com garrafas pet 

 

ARTES: Clique aqui: Arte 

QUINTA-FEIRA (17/12) 

- Vamos brincar de Jogo da Forca? 

O objetivo é identificar e ordenar as sílabas para formar palavras. 

Nessa brincadeira, o jogador (ou os jogadores) tem que adivinhar a palavra pelo número de 

letras. Se errar, uma parte do corpo do “enforcado” é desenhado. Se acertar, a letra é 

acrescentada na palavra. 

O jogo termina quando se acerta a palavra ou quando o corpo do “enforcado” é concluído.  

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA:  Clique aqui: Educação física 

https://espacoalfaletrar.blogspot.com/2014/02/jogos-de-argolas-com-garrafas-pet.html
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/Arte
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20F%C3%8DSICA
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SEXTA – FEIRA (18/12) 

 
- Hoje vamos confecionar um caça palavras reciclado: 

 

 
 

 

Você vai precisar de: 

88 tampinhas de refrigerantes; 

88 sílabas cortadas em forma de círculo para formar as palavras (veja o modelo abaixo) 

1 placa de papelão resistente; 

1 folha de E.V.A; 

1 cartolina; 

pistola e cola quente; 

borrachinhas para destacar as palavras encontradas 

 

Para entender como brincar, assista aqui:  

https://www.youtube.com/watch?v=7AmpOUbi8Ds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7AmpOUbi8Ds
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Modelo de sílabas prontas: 

 

 
 

SEGUNDA-FEIRA (21/12) 

- Mais um passeio virtual: esse ano, vocês estudaram sobre os animais. Então, curtam o 

“maior aquário do mundo” e conheçam várias espécies aquáticas. Esse aquário fica em 

Georgia/EUA. 

Clique no link para acessar:  

https://www.youtube.com/watch?v=2pd1fU0FhNc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2pd1fU0FhNc

