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ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE: 14/12 A 18/12 

 

Estudo a ser desenvolvido 

1 - Vamos aproveitar o clima de união que o momento nos traz e participar de uma dessas atividades lúdicas em família. 

Escolha um desses jogos ou brincadeiras para participar junto com seus familiares: 

Descrição da atividade 

Opção 1: Jogo da memória de Natal”: Junte itens como enfeites de árvore, decoração da casa que tenha relação com a data, 

brinquedos e outros objetos que façam menção ao Natal. 

Coloque tudo dentro de uma caixa e peça para que outras pessoas deem uma boa olhada no que tem dentro. Em seguida 

feche os olhos delas e retire um dos objetos. Peça então para que uma delas venha até você e diga o que está faltando. 

Quando uma delas acertar, peça para todos os outros escreverem o nome de três itens que elas saibam que estão dentro da 

caixa. 

Opção 2: Encontre palavras”: Entregue às pessoas uma série de palavras que façam referência ao Natal. Peça para que todos 

formem o máximo de palavras possível com as letras daquelas palavras. Ganha quem fizer mais no tempo determinado por 

você. 

Opção 3: Bolinha de Natal na colher”: Sabe aquela brincadeira com ovo ou laranja na colher? Pois é. Aqui ela tem uma 

pequena variação tendo a bolinha de natal como acessório. A dinâmica é a mesma, de caminhar o mais rápido possível de 

um ponto a outro, sem deixar que a bolinha caia. Inclusive pode ser que fique até um pouco mais difícil, já que muitos enfeites 

são  

Opção 4: Jogo de adivinhar: em uma caixa coloque palavras que façam referência ao Natal: Jesus, presépio, Papai Noel, 

árvore de Natal e etc. Divida as pessoas em dois grupos e peça para que elas retirem um nome da caixa e faça mímica para 

que seu grupo possa tentar adivinhar. Estipule um tempo para no caso de a equipe não acertar e a outra saber, ela também 

Opção 5: Cartões de Natal: Utilizando papel, cartolina ou papel cartão desenhe e enfeite um cartão de natal para alguém da 

sua família. Caso já saibam escrever, coloque uma mensagem especial. Peça para seus familiares participarem, e troquem 

os cartões entre si no final. 

 

1. Explicando a história e as tradições natalinas 

       O (a) aluno (a) deve escrever um pequeno texto ou fazer um vídeo contando        alguma tradição natalina que exista ao 

redor do mundo. 

Por exemplo: você pode falar sobre a origem da ceia de Natal, decoração, sobre o pinheirinho, as luzes (lâmpadas), os 

símbolos típicos desta data, como os sinos de Natal, velas, estrela-guia, Papai Noel, presentes de Natal, coroa de advento, 

presépio, árvore de Natal, bolas coloridas, Reis Magos, etc. Pode, ainda, trazer curiosidades e informações diversas do Natal. 

 

2. Nossa atividade consistirá em elaborarmos uma “CARTA AO PAPAI NOEL”. Esta carta pode ser escrita, ou em forma 

de desenho. O que realmente importa é que nela cada um de vocês expresse o que deseja para o mundo, depois 

desse ano tão difícil que tivemos. Qual é o seu desejo de Natal? E para o ano que vem? Pensemos em sentimentos 

bons, em pessoas que amamos, em saúde, em prosperidade. 

IMPORTANTE!  Atenção Senhores Pais ou Responsáveis quanto aos livros didáticos utilizados pelos alunos no decorrer do ano letivo! Durante o 
ano letivo de 2020 vivemos uma situação completamente atípica, devido pandemia do novo coronavírus. Com isso, tivemos que nos adaptar a 
essa realidade e ao ensino remoto, onde foi de fundamental importância podermos contar com o uso dos nossos livros didáticos. Porém, está 
chegando a hora dos livros retornarem para a escola, a fim de que possamos organizá-los, para que nossos alunos possam utilizá-los novamente 
no ano seguinte, situação em que mais uma vez, certamente serão fundamentais. Para isso contamos com o apoio dos nossos alunos e 
responsáveis, que deverão fazer a entrega dos livros na escola.                          


