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ATIVIDADES DOMICILIARES – PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS 

Queridos alunos e familiares: 

Nem parece que já estamos no mês dezembro e findando esse ano, ano muito 

diferente, que muitas coisas aconteceram.  Com o fim do ano vem chegando o Natal, 

época de nos reunirmos com nossas famílias para comemoramos a vida, sermos 

gratos por todas as coisas boas que vivemos, trocar presentes, mas o Natal vai além 

do que trocarmos presente não é mesmo ?! 

O melhor do Natal e o olhar de agradecimento, o amor, a vontade de estar com 

quem se ama e podermos juntos agradecer por tudo que nos foi dado de presente 

durante esse 2020, que poxa vida não foi fácil !! No entanto, vencemos e temos a 

certeza que tentamos e buscamos fazer o nosso melhor. 

Então nesse último planejamento te convido a um percurso diferente, isso mesmo!! 

Serão dias de leveza, descanso e muita diversão para vocês alunos e sua família. 
 

SEGUNDA-FEIRA (07/12) 

 

 
 

Te convido a assistir ao filme Sing (Quem canta seus males espanta) que conta a história de 

Buster, um coala empolgado que decide criar uma competição de canto para aumentar os 

rendimentos de seu antigo teatro e assim tentar salvá-lo. Além de muita música traz a mensagem 

que você não pode deixar com que seu medo, que tem muitas faces: timidez, acomodação, baixa 

estima, insegurança, te impeça de fazer o que ama, ou conquistar seus sonhos. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Su7yRDuOZng 
    
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Su7yRDuOZng
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TERÇA-FEIRA (08/12) 

 
Dia de brincadeira em família 

 

 
https://www.melhorescola.com.br/artigos/10-jogos-com-papel-e-caneta-para-fazer-com-as-criancas 

Nessa brincadeira, a família definirá em conjunto várias categorias, como: cores, animais, 

carros, cidades, entre outras. A partir do que foi escolhido, todos escrevem as categorias em um 

papel. Escolhida uma letra, todos preenchem a folha, de acordo com as categorias, com palavras 

que comecem com a letra escolhida. Aquele que acabar primeiro grita: “Stop!”.  

A contabilização de pontos acontece da seguinte maneira: 5 pontos para palavras repetidas; 

10 pontos para palavras diferentes, e 15 pontos para o jogador que for o único a preencher 

determinada categoria. 

 

INGLÊS: Não é incrível pensar que temos a capacidade de pensar em um idioma e falar 

outro? Corre lá no Blog e veja o que a Teacher preparou para você: Língua inglesa 
Parts of the house (partes da casa) - página 111 

 

QUARTA-FEIRA (09/12) 

 
 Hoje é dia de história, vamos conhecer um camaleão muito simpático que vivia mudando 

de opinião, isto é, de cor. Será por que ele fazia isso?  

BOM DIA, TODAS AS CORES de Ruty Rocha 

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=DJbrpeuEb20 

 
http://www.ruthrocha.com.br/livro/bom-dia-todas-as-cores 

https://www.melhorescola.com.br/artigos/10-jogos-com-papel-e-caneta-para-fazer-com-as-criancas
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/L%C3%ADngua%20Inglesa
https://www.youtube.com/watch?v=DJbrpeuEb20
http://www.ruthrocha.com.br/livro/bom-dia-todas-as-cores
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ARTES: Que tal fazer uma atividade e exercitar a criatividade? Dê uma olhadinha na atividade 

de Artes em nosso Blog: Arte 
  

QUINTA-FEIRA (10/12) 

 

 
https://www.melhorescola.com.br/artigos/10-jogos-com-papel-e-caneta-para-fazer-com-as-criancas 

Vamos brincar! Forme duas equipes. 

Cada criança deve escrever em um pedacinho de papel (totalizando cinco) o nome de um 

objeto, personagem animado ou animal, e colocá-los em um potinho - cada equipe deverá ter o 

seu. A cada rodada, um jogador diferente fica responsável por fazer a mímica para o restante do 

time, que terá dois minutos para acertar o maior número de mímicas possível. Depois, a outra 

equipe faz o mesmo. Vence quem acertar o maior número de mímicas. 

 

SEXTA-FEIRA (11/12) 

E chegou a sexta-feira! E hoje vamos aprender, junto com o Marcelo, uma forma divertida 

de ver as horas, além de entender como e por que as pessoas dividem o tempo em pedacinhos.  

Boa leitura e um excelente final de semana, se cuidem e fiquem bem!!! 

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=ZGeZUnBvkr4 

 
https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=2C9400816C42A6CD016C467724EE0654 

  

EDUCAÇÃO FÍSICA: Que tal se exercitar um pouquinho? Dê uma olhadinha no Blog, na 

atividade preparada pelo professor de Educação Física: Educação física 

https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/Arte
https://www.melhorescola.com.br/artigos/10-jogos-com-papel-e-caneta-para-fazer-com-as-criancas
https://www.youtube.com/watch?v=ZGeZUnBvkr4
https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=2C9400816C42A6CD016C467724EE0654
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20F%C3%8DSICA
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SEGUNDA-FEIRA (14/12) 

 

 
https://www.pinterest.pt/pin/665618019909779272/ 

Você precisa ter uma cadeira a menos do número das pessoas que estiverem brincando. 

Por exemplo, se forem 5 crianças, deve-se ter 4 cadeiras. Coloque uma música animada, as 

crianças andam dançado ao redor das cadeiras. Quando a música parar, elas devem correr e 

tentar sentar, quem não conseguir, sai da brincadeira. Conforme as crianças vão saindo, deve-se 

tirar também uma cadeira, até que só reste uma cadeira e o vencedor. 
 

TERÇA-FEIRA (15/12) 

 
Hoje vamos conhecer a história de um pequeno pinheirinho que tem medo de ser uma 

árvore de Natal, até que uma família o compra para enfeitá-lo. Com jeito medroso e dramático, 

ele fica todo surpreso com a forma diferente que a menina da família o enfeita. Por fim, ele 

entende o verdadeiro sentido do Natal.  

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=o1LtZRIkujM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o1LtZRIkujM 

  

INGLÊS: Não é incrível pensar que temos a capacidade de pensar em um idioma e falar 

outro? Corre lá no Blog e veja o que a Teacher preparou para você: Língua inglesa 

https://www.pinterest.pt/pin/665618019909779272/
https://www.youtube.com/watch?v=o1LtZRIkujM
https://www.youtube.com/watch?v=o1LtZRIkujM
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/L%C3%ADngua%20Inglesa
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Christmas (Natal) - página 97 

QUARTA-FEIRA (16/12) 

OBJETO ESCONDIDO 

 E vamos para mais uma brincadeira: um será o mestre e todos saem da sala, enquanto o 

mestre escolhe um objeto e o esconde. Quando o mestre chamar os jogadores, eles deverão fazer 

perguntas, como "Para que serve?", "É grande ou pequeno?", "É pesado ou leve?"... Os 

jogadores irão procurar esse objeto. Quem acertar será o novo mestre e fará o mesmo. 

 
https://www.portaldafamilia.org.br/sclazer/jogos/brincadeiras_locais_fechados_4.shtml 

ARTES: Que tal fazer uma atividade e exercitar a criatividade? Dê uma olhadinha na atividade 

de Artes em nosso Blog: Arte 
  

QUINTA-FEIRA (17/12) 

"O QUE VOCÊ PARECE PARA MIM..." 

Deve-se escolher um líder, depois cola-se um cartão nas costas de cada participante com 

uma fita crepe. Cada participante deve ficar com uma caneta hidrocor. Ao sinal do líder, os 

participantes devem escrever no cartão de cada integrante o que for determinado pelo líder da 

dinâmica (em forma de uma palavra apenas), exemplos: 

• Qualidade que você destaca nessa pessoa; 

•  Defeito; 

• Sentimento;  

• Nota para essa pessoa; 

• Que bicho seria. 

 

Depois, cada um retira o papel de suas costas e lê o que o outro pensa e sente sobre você. 

 

https://www.portaldafamilia.org.br/sclazer/jogos/brincadeiras_locais_fechados_4.shtml
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/Arte
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http://escolaab2011.blogspot.com/2012/10/quem-sou-eu.html 

 

SEXTA-FEIRA (18/12) 

 

 
https://www.orelhadelivro.com.br/livros/386728/a-arvore-do-beto/ 

Que delícia! Finalmente a sexta-feira chegou e iremos conhecer a história de Beto, um 

menino que era amigo de todo mundo do lugar onde morava. Mas no Natal era sempre a mesma 

coisa: o pai do Beto não tinha dinheiro para comprar uma árvore para a família, o que deixava 

Beto muito triste. 

Então, ele resolveu plantar uma muda de árvore em um terreno e cuidar dela, que cresceu e 

ficou linda. Em dezembro, chegou a hora de levar a árvore para casa. Mas como? Ele ia cortar, 

serrar, matar aquele ser de que ele cuidou com tanto carinho? O que fazer? Só ele podia 

decidir... 

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=klmyD1FUN-o 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Que tal se exercitar um pouquinho? Dê uma olhadinha no Blog, na 

atividade preparada pelo professor de Educação Física: Educação física 
  

  
 

SEGUNDA-FEIRA (21/12) 

 
Eu te convido a assistir junto com toda sua família esse filme: “Klaus”, que conta a história 

de um carteiro egoísta e de um fabricante de brinquedos solitário. Cultivam uma amizade 

improvável e levam alegria a uma cidade fria e sombria. O filme é tocante por nos mostrar que 

“UM ATO GENTIL DE VERDADE SEMPRE GERA MAIS GENTILEZA”  

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=uHa6YO3Ga1I 

http://escolaab2011.blogspot.com/2012/10/quem-sou-eu.html
https://www.orelhadelivro.com.br/livros/386728/a-arvore-do-beto/
https://www.youtube.com/watch?v=klmyD1FUN-o
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20F%C3%8DSICA
https://www.youtube.com/watch?v=uHa6YO3Ga1I
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http://terranerdica.com.br/index.php/2019/11/27/klaus/ 

  

Queridos(as) alunos(as), 

Mais uma etapa foi vencida! E agora vêm o descanso e muita curtição com sua 

família e amigos. Parabéns pelo seu esforço, seu compromisso, pelo seu interesse 

em aprender coisas novas e o sucesso que você foi durante este ano. 

Parabenizamos também vocês, família, que orientaram corretamente, ajudaram 

e incentivaram seu(a) filho(a), contribuindo também para o desenvolvimento 

dele(a), nesse período tão diferente e difícil, mas também de grande aprendizado 

para todos nós 

Estamos felizes por tudo o que vivemos e pelas oportunidades que poderemos 

ainda compartilhar, com mais momentos de alegria.  

Sentiremos saudades! 

http://terranerdica.com.br/index.php/2019/11/27/klaus/

