
 

Diversos 
Entretenimentos 

 

ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
À DISTÂNCIA 

 

ATIVIDADE 1: LEITURA COMPARTILHADA 

OBJETIVOS: 

1) Estimular o gosto pela leitura; 2) Formar leitores 
competentes; 3) Promover o desenvolvimento do 
vocabulário; 4) Interação familiar; 5) Reescrever com 
autonomia o texto com base na leitura. 

INSTRUÇÕES: Escolha um dos livros e clique nos 
links abaixo para ter acesso: 

Livro 1: João preste atenção! 
<http://livro.educardpaschoal.org.br/upload/NossosLi
vros/livro_joaoprest_atencao.pdf> 

Livro 2: Azul e lindo: planeta terra, nossa casa. 
<https://www.passeidireto.com/arquivo/70876115/livr
o-azul-e-lindo-planeta-terra-nossa-casa-pdf-versao-
1> 

Livro 3 (vídeo): A festa no céu. 
<https://www.youtube.com/watch?v=9C-D7VFr5IQ> 

Livro 4: Mamãe, por que os dinossauros não 
vão à escola? 
<https://issuu.com/santillan/docs/mame_por_que_os
_dinossauros_nao_vao_a_escola> ou 
<https://www.skoob.com.br/livro/pdf/mamae-por-
que-os-dinossauros-nao-vao-a-
/livro:338317/edicao:379325> 

a) Faça a leitura com seus familiares; b) Pegue o 
caderno de português escreva a data; o título do livro; 
autor (a); ilustrador (a); editora e depois, reescrever 
com suas palavras o que mais lhe chamou a atenção 
na leitura; c) Para conluir faça a ilustração da história. 

ATIVIDADE 2: RECEITA CULINÁRIA CASEIRA 

OBJETIVOS: 

1) Promover o envolvimento do aluno em 
atividades de culinária, enfatizando a importância de 
um adulto por perto na hora da execução da receita 
culinária; 2) Desenvolver as noções de higiene, 
hábitos e atitudes durantes as refeições; e 3) 
Proporcionar a descoberta dos sabores e texturas. 

INSTRUÇÕES: 
1) Observe o processo de preparação dos 

alimentos que está sendo preparado em sua casa 
(almoço ou jantar); e 2) Escolha uma das refeições e 
descreva como foi feita (nome da receita, 
ingredientes utilizados e modo de preparo) em seu 
caderno. 

ATIVIDADE 3: RELATO PESSOAL 
OBJETIVOS: 

1) Relatar acontecimentos importantes da sua 
vida; 2) Tornar se o protagonista de uma história; e 3) 
Expressar ideias e sentimentos. 

INSTRUÇÕES: 

1) Escrever em seu caderno, um relato de como 
tem sido os dias de distanciamento social, a qual 
estamos vivenciando. Com no minímo dez linhas; e 
2) Após a escrita faça a ilustração do seu texto. 

ATIVIDADE 4: CINEMINHA EM CASA 

OBJETIVOS: 

1) Proporcionar atividade recreativa através de 
filmes, que permitam um momento de descontração 
familiar. 

INSTRUÇÕES: 1) Prepare um ambiente agradável 
para um cineminha em casa; 2) Escolha um filme de 
sua preferência e convide sua família para assistir; e 
3) Segue abaixo, algumas sugestões: a) Divertida 
Mente (2015); b) Lilo & Stitch (2002); c) Um Faz de 
Conta Que Acontece (2008); d) Vida de Inseto (1998); 
e) Meu Malvado Favorito 3 (2017); f) Como Treinar o 
Seu Dragão (2010); g) Os Incríveis (2004); h) O 
Pequeno Stuart Little (1999); i) Shrek (2001); j) 
Procurando Nemo (2012); k) Detona Ralph (2013); l) 
Up: Altas Aventuras (2009); m) O Pequeno Príncipe 
(2015); n) A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005); 
o) Matilda (1996); p) Toy Story (1995); q) A Era do 
Gelo (2002); r) Moana – Um Mar de Aventuras 
(2017); s) Valente (2012); e t) Monstros S.A. (2001). 

 


