
 

 

 

SEXTA-FEIRA – 16 DE OUTUBRO DE 2020 
 

Atividades da Semana das Crianças 
 

1.) Dia de aula fantasiado no Google Meet. 
 

Neste dia o aluno deve improvisar uma fantasia para podermos fazer uma aula 

diferente. Caso o aluno não tenha fantasia, pode usar uma roupa que goste muito, 

uma camiseta de personagem, um vestido de festa, fazer uma máscara, usar algum 

acessório divertido, como por exemplo óculos engraçado, tiarinha de unicórnio ou 

anteninhas ou outras que tiverem, ou podem fazer uma maquiagem legal, não 

importa, o importante é participar e nos divertirmos juntos. 
 

2.) Contação de história 
 

A professora irá contar uma história bem legal para a turma, depois todos farão uma 

ilustração da história. 
 

3.) Apresentação da maquete de geografia.  
 

Os alunos mostrarão suas maquetes e falarão onde podemos encontrar esse relevo 

e porque escolheram este relevo para apresentar aos colegas.  
 

4.) Sugestão de filme para assistirem. 

“A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE” 

https://youtu.be/kynwMFFqLnk (Link do Youtube para quem não 

tem NETIFLIX) 

Para aqueles que tem NETFLIX, está disponível lá, Vale a pena conferir. 
Charlie é um menino pobre, que vive com a família e tem como refeição 
uma batata cozida no café, e sopa de repolho (rala) no jantar. Mora perto 
da fábrica de chocolates e apesar disso, NINGUÉM da cidade sabe o 
que acontece por lá, até que Willy Wonka lança uma promoção: 5 
bilhetes dourados espalhados pelo mundo, as crianças que acharem 
tem o direito de passar um dia inteiro na fábrica, no final ainda ganharão 
suprimento infinito de chocolate pela vida inteira E de quebra, concorrem 
a um prêmio final. Sem dúvidas o livro é melhor que o filme, 
incontestável essa parte. Na próxima semana passarei o PDF do livro e faremos um roteiro 
de leitura para que vocês não se cansem de ler o livro, vai ser bem bacana. 
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