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PREZADOS PAIS E RESPONSÁVEIS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS  

INSTITUIÇÕES APRESENTAM MAIS UM MATERIAL 

PARA  NOSSOS ALUNOS NESSA  22ª SEMANA DO 

2° SEMESTRE.  DURANTE OS AFAZERES DO 

COTIDIANO, OS ALUNOS SÃO  CONVIDADOS A 

APRESENTAR O QUE CONSEGUEM  REALIZAR 

COM A AJUDA DE UM ADULTO OU SOZINHOS. A  

PROPOSTA É QUE REVISITEM AS ATIVIDADES DE 

SEU DIA A  DIA E PERCEBAM AS SEMELHANÇAS E 

DIFERENÇAS ENTRE A  ROTINA DIÁRIA, DO QUE 

REALIZAVAM ANTES DO  CONFINAMENTO E COMO 

ESTÁ TUDO AGORA.  ACREDITAMOS NA RIQUEZA 

DE POSSIBILIDADES DA  CULTURA POPULAR, QUE 

CADA FAMÍLIA OFERECE NESSE  CONTEXTO EM 

QUE ESTAMOS VIVENDO. TUDO ISSO VAI  PASSAR 

E NOS ENCONTRAREMOS EM BREVE. UM  

ABRAÇO...

ASSESSORIA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO





INICIE AS ATIVIDADES COM O CABEÇALHO NO

CADERNO.

ESCOLA:

ALUNO(A):

PROFESSORAS:

TURMA: DATA: / /



CRONOGRAMA DE AULAS  DA SEMANA
SEGUNDA-FEIRA

14/12/20

TERÇA-FEIRA

15/12/20

QUARTA-FEIRA

16/12/20

QUINTA-FEIRA

17/12/20

SEXTA-FEIRA

18/12/20

Língua 
Portuguesa

Matemática Matemática Língua
portuguesa

Língua 
Portuguesa

LEITURA E 

COMPREENSÃO 

DO TEXTO

(As renas de 

Papai Noel)

EF15LP03

SITUAÇÕES 

PROBLEMAS 

EF04MA03

SIMETRIA

EF04MA19 

LEITURA E 

COMPREENSÃO 

DO TEXTO

PESQUISA

EF35LP17

Produção de 
texto

Cartão
EF35LP09

Matemática História Geografia ARTE Ensino Religioso

Grandezas e 

medidas

Medida de 

massa

Situações 

problemas

EF04MA20

PESQUISA

Origem do 

Natal 

EF04HI03

PESQUISA

REGIÃO QUE 

JESUS NASCEU

Artes integradas

Matrizes 

estética

EF15AR03

HISTÓRIA 

CONTADA

A NOITE DE 

NATAL

Ciências Língua 

Portuguesa

Inglês CPMM Matemática

Sistema Solar

Curiosidade 
Estela de Belém

EF04CI04

LEITURA E 

COMPREENSÃO 

DO TEXTO

EF15LP03

___ ___

SITUAÇÕES 

PROBLEMAS

EF04MA03

Oficina Língua 
Portuguesa

Oficina 
Matemática

Oficina Língua
Portuguesa

Oficina 
Matemática

Oficina Língua 
Portuguesa

LEITURA E

COMPREENSÃO

Histórias de 

Natal

EF15LP03

SIMETRIA

EF04MA19

ADIVINHAS 

NATALINAS

DOBRADURA HORA DA 

HISTÓRIA

O SONHO DE 

PAPAI NOEL

EF15LP03



14 de dezembro

SEGUNDA-FEIRA

LÍNGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS

OFICINA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA



As renas do Papai Noel são as únicas renas 

do mundo que sabem voar, ajudando a 

entregar os presentes para as crianças do 

mundo todo na noite de Natal. Quando o 

Papai Noel ou o Pai Natal pede para serem 

rápidas, elas podem ser as mais rápidas 

renas do mundo. Mas quando ele quer, elas 

tornam-se lentas.

Responda no caderno:

1- Qual o assunto do texto?

________________________________________

2- Cite duas características das renas de Noel:

________________________________________

As renas do Papai Noel



BISCOITOS NATALINOS

Ingredientes:

Para a massa

330 gramas de manteiga mole

160 gramas de açúcar refinado

Raspa de 1 limão

1 colherinha de baunilha

45ª gramas de farinha de trigo

Para a cobertura

1 1/3 xícara de açúcar de confeiteiro

2 colheres de água

Flocos para decorar

1- Júlia e Pedro estão fazendo deliciosos biscoitos

natalinos para o Papai Noel.

Observe os ingredientes utilizados na receita e

responda:

A- qual o número de ingredientes necessários?

___________________________________________________

B- Escreva os nomes dos ingredientes líquidos.

___________________________________________________

C- Agora escreva os nomes dos ingredientes sólidos.

__________________________________________________



CIÊNCIAS

Uma estrela rara vai aparecer novamente após 800 anos. Ela é 
formada pela conjunção de dois planetas.
Perto do Natal, em 21 de dezembro, Júpiter e Saturno ficam mais 
próximos em oito séculos, formando um ponto de luz.

É uma questão de ponto de vista, porque, na realidade, os 
dois planetas permanecem separados por milhões de quilômetros, 
mas a imagem que formarão juntos vai se destacar no céu.

Os alinhamentos entre eles, conhecidos como ‘conjunção’, 
são “bastante raros”, explicou o astrônomo da Rice University, Patrick 
Hartigan, em comunicado.

A próxima conjunção só poderá ser vista novamente em 
2080.
Embora visível em todo o mundo, o melhor lugar para ver a conjunção 
é nas proximidades da Linha do Equador.

http://news.rice.edu/2020/11/19/christmas-week-worlds-will-align-for-spectacular-heavenly-sight-2/


Idade Média
A última vez que esses gigantes gasosos apareceram tão de 

perto, com uma separação visível de apenas 0,1 grau, foi na Idade 
Média: em 1226, antes do amanhecer do dia 4 de março.

O aparecimento da ‘Estrela do Natal’ ou ‘Estrela de Belém’ –
assim chamada porque a proximidade dos planetas cria um ponto de 
luz brilhante – é um fenômeno observado apenas da Terra.
Como observar

Saturno e Júpiter têm se aproximado cada vez mais um do 
outro desde o verão de 2020.

“Você pode assistir [os planetas] se moverem, o que é super
legal, porque você está realmente vendo planetas em órbita”, explicou 
Hartigano ao USA Today.

Pelo telescópio, será possível observar várias das maiores 
luas dos planetas que vão aparecer no mesmo campo de visão no 
próximo dia 21 de dezembro.



Conta a lenda que um homem chamado São Nicolau 

tinha muito dinheiro, e era um homem também de 

coração muito generoso. A fama deste homem se 

estendeu pelo fato dele distribuir dinheiro entre os 

pobres, e dar presentes as crianças pobres que não 

tinha alegria na vida, e os presentes ajudavam a dar 

um pouco mais de alento a elas. Este homem morreu 

no dia 6 de dezembro, data esta que passou a ser o 

dia de São Nicolau, para homenageá-lo. E este dia é 

comemorado até hoje em muitos países do Oriente, e 

os pais dão presentes aos seus filhos, fazendo 

referência ao São Nicolau.

Como o nascimento de Jesus Cristo ficava no mesmo 

mês que o dia de São Nicolau, aos poucos as 2 

comemorações foram se juntando, e a tradição de 

dar presentes às crianças passou para o dia 25 de 

dezembro, junto com o dia de nascimento de Cristo. E 

reza a lenda, que São Nicolau traz os presentes dos 

céus todos os anos, e ele foi reconhecido como o 1ª 

Papai Noel de verdade em todo o planeta.

História de 

Natal

PAPAI 

NOEL



TERÇA-FEIRA

MATEMÁTICA 

HISTÓRIA 

LÍNGUA PORTUGUESA

OFICINA DE 

MATEMÁTICA



Resolva as situações problemas

A- A receita de Júlia e Pedro renderá 50 biscoitos.

Do total 28 biscoitos serão deixados na lareira para

o Papai Noel. Quantos biscoitos sobrarão?

R;_________________________________________________

B- Júlia resolveu fazer mais uma fornada de

biscoitos. Pedro ajudou cortando em forma de

corações, círculos e estrelas. Foram cortados 22

corações, 19 círculos e 3 estrelas. Quantos biscoitos

foram cortados no total?

R:_________________________________________________

Situações Problemas



HISTÓRIA

PESQUISE NOS MEIOS 

ELETRÔNICOS:

Qual a  origem do Natal e o 

significado da comemoração?



UMA CARTA PARA O PAPAI NOEL

todos os anos crianças  do 

mundo inteiro escrevem cartas 

para o Papai Noel fazendo 

pedidos de presentes como 

carrinhos, bonecas, patinetes, 

etc.

Mas, o que será que os adultos 

pediriam ao Papai Noel caso 

tivessem oportunidades?

Que tal convidar um adulto de 

sua família para fazer uma 

cartinha com um pedido e 

descobrir?

Depois é só ler para nós no grupo.

LÍNGUA PORTUGUESA



OFICINA DE MATEMÁTICA

Simetria natalina 

Fazer no caderno xadrez
Preste atenção na área pintada



QUARTA-FEIRA

MATEMÁTICA

GEOGRAFIA

INGLÊS (LEM)

OFICINA DE 

LÍNGUA 

PORTUGUESA





PESQUISE EM MEIOS 

ELETRÔNICOS

ONDE JESUS NASCEU? 

JESUS É DE NAZARÉ OU DE 

BELÉM?



INGLÊS

(LEM)

May the miracle of Christ
mas fill your heart with
warmth and love.

Que o milagre do Natal encha seu 
coração de calor e amor



OFICINA DE LÍNGUA PORTUGUESA

DESCUBRA AS ADIVINHAS E ESCREVA 

EM SEU CADERNO



17 DE DEZEMBRO

QUINTA-FEIRA

LÍNGUA 

PORTUGUESA

ARTE

CPMM

OFICINA 

MATEMÁTICA



A quantidade de renas que puxam o trenó é 

controversa, tudo por causa da rena chamada como 

RUDOLPH. Existe uma lenda que diz que Rudolph 

teria entrado para a equipe das renas titulares por ter 

o nariz vermelho e brilhante, que ajuda a guiar as 

outras renas durante as tempestades. E a partir 

daquele ano, a quantidade das renas passou a ser 

nove diferente dos trenós tradicionais puxados por oito 

renas. Tal lenda foi criada em 1939 e retratada no 

filme Rudolph a Rena do Nariz Vermelho (1960 e 

1998).

A- De acordo com o texto uma das renas de Noel se 

chama (em inglês) Rudolph.

Pesquise, descubra e escreva os nomes das outras 8 

renas em inglês e também em português.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Leia o texto e depois  pesquise:



ARTE



DOBRADURA

https://www.youtube.com/watch?v=HJQiBAuLlpo&

t=51s&ab_channel=Fazerarte

https://www.youtube.com/watch?v=HJQiBAuLlpo&t=51s&ab_channel=Fazerarte


18 DE DEZEMBRO

SEXTA-FEIRA

LÍNGUA PORTUGUESA

ENSINO RELIGIOSO

MATEMÁTICA

OFICINA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA



PENSE EM UMA PESSOA 

IMPORTANTE PARA VOCÊ.

Agora faça um cartão 

desejando um Feliz  Natal 

virtual.

Envie para ela através do 

Whatsapp, facebook, 

instagran ou outra forma.

Capriche!!!



ENSINO RELIGIOSO

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

SkzP9s

HISTÓRIA CONTADA

A NOITE DE NATAL

https://www.youtube.com/watch?v=RamRRSkzP9s


SITUAÇÕES PROBLEMAS



O Pai Natal estava a sonhar um lindo sonho, do qual 

não queria acordar. Era véspera de Natal e todos 

estavam felizes!

Ninguém estava sozinho! Todos tinham família, e 

uma casa onde estar, com a mesa pronta para a ceia 

de natal e com comida para todos. Não havia 

pobreza, nem ódio, nem guerras. Todos eram 

amigos, não havia brigas, palavrões nem má 

educação, e o Pai Natal via como todos eram 

carinhosos uns com os outros. As pessoas que se 

encontravam nas ruas, a caminho de casa, 

cantarolavam alegremente músicas de natal, 

levando as últimas prendas para colocar debaixo do 

pinheiro. Nem cão nem gato estavam sozinhos 

nesta noite fria. Todos tinham um lugar 

aconchegado onde ficar.

E o Pai Natal não conseguia deixar de sorrir, de 

tanta felicidade ao ver o mundo cheio de paz, amor 

e harmonia!

O SONHO 

DE PAPAI 

NOEL

OFICINA DE LÍNGUA PORTUGUESA



Mas o Pai Natal acordou e viu que tudo não passara 

de um sonho maravilhoso, e ficou triste. Só algumas 

pessoas no mundo eram felizes, capazes de 

celebrar o natal em alegria, paz e comunhão com os 

seus, de terem um lar, comida, roupa e amor.

Então o Pai Natal pensou: Terei de continuar a 

ajudar crianças e adultos a ter um Natal Feliz!

Vou preparar as renas e o meu trenó, para enchê-lo 

com prendas e distribui-las esta noite, de modo a 

que, pelo menos uma vez por ano, haja alegria no 

coração de todos nós!.

E assim o Pai Natal continua, ano após ano, a 

cumprir a sua tarefa, até que um dia possa ver o seu 

lindo sonho concretizado.

Ho, Ho, Ho! Feliz Natal a todos!



VILMA



https://www.youtube.com/watch?v=RamRRSkzP9s

https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2018/12/

natal-simetria.html

https://agoranoticiasbrasil.com.br/estrela-de-belem-

rara-sera-vista-perto-do-natal-apos-800-anos/

https://www.pepitoatividades.com/2018/11/atividad

e-artes-romero-britto-natal.html

http://blogdaprofessoraedivania.blogspot.com/2012

/11/adivinhas-natalinas.html

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

SkzP9s
https://www.youtube.com/watch?v=HJQiBAuLlpo&t=
51s&ab_channel=Fazerarte

https://www.youtube.com/watch?v=RamRRSkzP9s
https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2018/12/natal-simetria.html
https://agoranoticiasbrasil.com.br/estrela-de-belem-rara-sera-vista-perto-do-natal-apos-800-anos/
https://www.pepitoatividades.com/2018/11/atividade-artes-romero-britto-natal.html
http://blogdaprofessoraedivania.blogspot.com/2012/11/adivinhas-natalinas.html
https://www.youtube.com/watch?v=RamRRSkzP9s
https://www.youtube.com/watch?v=HJQiBAuLlpo&t=51s&ab_channel=Fazerarte
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