
• As sugestões abaixo podem ser feitas por

todas as crianças do fundamental 1, com

resultados diferentes conforme suas

idades.

• Guarde suas produções e traga para a

escola quando voltar, para compartilhar

com os amigos.

• Nada é obrigatório, são apenas ideias.

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

DESENHO: 
O QUE GOSTO

TEATRO:
UMA LENDA 
BRASILEIRA

FAZER UM
BRINQUEDO 

DESENHO:
UM ANIMAL

DESENHO:
NO MEU QUARTO

BRINCADEIRA: 
ESTÁTUA

DESENHO: 
UMA PLANTA

DESENHO:
LÁ FORA TEM...

IMITAÇÃO ASSISTIR UM 
FILME OU 
DESENHO



- DESENHO: O QUE GOSTO – pense em algo que você gosta muito de fazer ou de comer. 

- DESENHO: UMA PLANTA – dentro da sua casa tem alguma planta? Um vaso de flores? Se não 

tem, invente!! 

- DESENHO: LÁ FORA TEM... – olhando pela janela o que você vê?

- DESENHO: UM ANIMAL – que tal desenhar o bicho que você mais gosta? Ou prefere fazer um 

bicho que não gosta? Um que acha bonito? Ou feio? Tem um bicho que você tem medo?

- DESENHO: NO MEU QUARTO – o que eu mais gosto no meu quarto?

Procure trabalhar em todo o espaço da folha. Faça a pintura com os materiais que tiver em casa: 
lápis de cor, canetinha, tinha, giz de cera...
Atrás de cada folha escreva: seu nome, o título do seu desenho, os materiais que usou e a data. 





Só História. Lendas brasileiras. Disponível em:
https://www.sohistoria.com.br/lendasemitos/br/ . Acesso em 16 mar. 2020.

ANIMACRIANÇA - Lendas Brasileiras | 7 episódios completos. Disponível em: 
https://youtu.be/QhITpQyPiS8. Acesso em 16 mar. 2020.

Ou
Coletânea da Turma do Folclore (Lendas): +38 Minutos - Vídeo Infantil Oficial. Disponível em:
https://youtu.be/KWgCHEMg9uQ. Acesso em 16 mar. 2020.

https://www.sohistoria.com.br/lendasemitos/br/
https://youtu.be/QhITpQyPiS8
https://youtu.be/KWgCHEMg9uQ


: vamos ver o que temos em casa para montar um brinquedo com sucata?  





Curta - Felicidade e Paciência (Animação) O Monge e o Cão (Monk and dog animation)

historias da unha do dedao do pe do fim do mundo

Calango! (2007) Brasil [Animação] Curta Metragem

(Guilhermina & candelario) a historia da feiticeira

“Way of Giants” - “Caminho dos Gigantes”

THE EASY LIFE LA VIDA FÁCIL Conto Animado
. 

https://youtu.be/TpIQn_dmiNs
https://youtu.be/a-HDwM3jebY
https://youtu.be/sx5ZQ73cUwA
https://youtu.be/eRz1AMoyz48
https://youtu.be/3aSnTTzfR1E
https://youtu.be/lRkMd0JC-Q0









