
 

Quebra-cabeça:
https://www.geniol.com.br/raciocinio/quebra-cabeca        
Charadas:
https://rachacuca.com.br/passatempos/charadas/      
Você também pode assistir bons filmes como: As crônicas de Nárnia (Classificação: 10 anos), O Leão e
a Feiticeira e Guarda-roupa. Assista também O Príncipe Caspian  - neste filme você pode exercitar a
observação da relação dos irmãos, como se comportam em meio às aventuras. Procure observar
também como cada um deles se comporta quando tem sua vontade contrariada. “As crônicas de
Nárnia” são muito envolventes. Estes dois títulos indicados estão disponíveis na NETFLIX, mas é possível
encontrar on-line a sequência dos filmes se desejarem. Divirtam-se.

 
Itajaí, 18 de março de 2020

Prezados Pais/Responsáveis e Alunos,
Saudações Cordiais!

 
     Conforme já comunicamos, cumpriremos o que foi determinado pelo governo do Estado de Santa
Catarina, permanecendo em casa durante um mês, sendo que os primeiros quinze dias correspondem ao
recesso (que chamamos de férias) de julho. 
 
        Por se tratar de um recesso atípico, durante o qual você deverá permanecer em casa, em quarentena,
a equipe de professores sugere algumas atividades divertidas, descontraídas e desafiadoras.  A partir do
dia 03 de abril, serão encaminhadas atividades pedagógicas. Durante todo o período de suspensão das
aulas as atividades encaminhadas não tem caráter de obrigatoriedade para você e nem para os
professores, visto que alguns alunos podem encontrar dificuldades (técnicas ou pedagógicas).  É tempo de
se cuidar, cuidar da família, da nossa comunidade, para que todos tenham boa saúde. A vida é bela,
vamos cuidar dela.  Aproveitamos para agradecer pela confiança depositada em nosso trabalho!
 
Sugestões de atividades para os primeiros quinze dias (recesso escolar): 
 
         Alguns jogos são ótimos passatempo e ainda contribuem com o desenvolvimento cognitivo. O
professor Lucas Diel sugere jogar dominó com sua família, caça palavras, montar quebra-cabeça e para
quem não tem um em casa o professor sugere alguns links:
  

 
        O professor Maycon Sugeriu que você saia da rotina, prepare um picnic em família e explore espaços
diferentes da sua casa (sala de estar, varanda, quintal). Organize uma caça ao tesouro familiar. Os
enigmas podem ser papéis escritos, fotos, gravuras e entre outros. Organize jogo que movimente o corpo,
dance,
inicie o dia com boas músicas.  
 
         A professora Mariana recomenda que você aproveite esse tempo para treinar a leitura, a declamação
de pequenos textos (poemas e poesias), imitação de personagens. Grave-se lendo ou declamando e
depois assista ou ouça sua performance. Assim você pode se autoavaliar e acompanhar a melhora do seu
desempenho.
 
       Quer ir além? O professor Fernando sugere que você aprimore ou aprenda um novo idioma de maneira
divertida com duolingo.com (inglês, espanhol e outros). 
 
    



 Growth Mindset Animation

Growth Mindset for students - Episode 1/5 

Class Dojo's Growth Mindset Series - Episode 2/5

Class Dojo's Growth Mindset Series - Episode 3/5

Class Dojo's Growth Mindset Series - Episode 4/5

Class Dojo's Growth Mindset Series - Episode 5/5

        Também sugere boas leituras como: A volta ao mundo em 80 dias - Júlio Verne. Mais uma dica:
estimule o desenvolvimento do raciocínio lógico jogando sudoku: https://sudoku.com/pt - inicie com os
mais fáceis.
 
        Treine o inglês e ainda reflita sobre importantes situações que nos fazem crescer com os vídeos
indicados pela professora Michele:
 

     https://www.youtube.com/watch?v=-_oqghnxBmY&feature=youtu.be 
 

      https://www.youtube.com/watch?v=2zrtHt3bBmQ&t=58s 
 

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

      https://www.youtube.com/watch?v=OFKVoCuwl2s 
 

      https://www.youtube.com/watch?v=HWr2gE5IlPc
 

      https://www.youtube.com/watch?v=BXyN0XSTaMg
 
        E para estudar inglês, além do material que você já tem, segue mais algumas dicas:
 
https://www.englisch-hilfen.de/en/ 
https://www.englishexercises.org/  
 
        Aproveite que está em casa e conheça a natureza viva que ela possui! A professora Sabrina
recomenda fazer desenhos das plantas e animais que você encontrar na sua casa! Você vai ficar
impressionado com os diferentes seres vivos que podem estar próximos de você, e você nunca percebeu!
Explore a vida que te rodeia, sem sair de casa! 
 
        Usando a tecnologia a seu favor, torne-se um investigador de plantas. Conheça plantas do mundo e
ainda identifique cientificamente as plantas da sua casa utilizando o aplicativo PlantNet. 
 
        O professor Lucas Pelegrino sugere fazer uma viagem! Mas calma! Não saia de casa! O Google Arts &
Culture reúne dezenas de museus e galerias ao redor do mundo e permite visitas virtuais em espaços de
arte. Com o serviço, o internauta tem a possibilidade de ver obras de renomados artistas e conhecer suas
histórias. Você também pode estudar geografia brincando com os aplicativos Quiz de Geografia e
StudyGeo.
 
 



 

Continue higienizando suas mãos com água, sabonete e álcool em gel;
Mantenha uma alimentação saudável;
Beba água com frequência;
Faça exercícios físicos em casa;
Durma bem.

        A professora Simoni sugere que você escolha um livro bem legal para ler, pode ser impresso ou em e-
book. No site Le livros, tem vários livros que você pode baixar em seu eletrônico. Também podes fazer um
diário on-line, escrevendo como estão sendo os dias de quarentena (este diário pode ser em grupo,
compartilhado pelo Google Drive: convide seus amigos para escreverem juntos). Outra dica da Simoni é
assistir a série “Desventuras em Séries”, na Netflix.
 
        Exercite a autonomia e o protagonismo na busca pelo conhecimento! Você pode estudar pelo
Khan Academy  https://pt.khanacademy.org/brasil - Esta plataforma oferece aulas e exercícios alinhados
à BNCC  que te possibilita aprender Matemática e Ciências. Você ainda pode complementar seu estudo
assistindo e até montando simulações com o PhET Colorado. 
 
        Nestes dias de recesso esperamos também que você descanse, reflita, ore e junto com sua família e
descubram novas formas de se divertir juntos! São dias diferentes das nossas rotinas que nos farão crescer
e nos fortalecer! 
 
        Reforçamos algumas dicas importantes:
 

 
A secretaria do Colégio informará através do site, e-mails e redes sociais o retorno às aulas.
Acompanhe também com sua família as orientações do Ministério da Saúde através do site:

https://saude.gov.br 
 

Atenciosamente, 
Coordenação e professores dos Sextos Anos.


