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Local Adequado�
A escolha do local de estudo é muito importante:

* Opte por lugares bem iluminados e arejados,

* Escolha um lugar onde não haja muito transito de

pessoas,

* Elimine as distrações como televisão e rádio.

Horario de estudo�
Defina um horário diário de estudos, de preferência

no mesmo horário que a criança frequenta a escola, 

faça intervalos. 

Interrupcoes
Respeite o horário de estudos do seu filho, ele 

deve se concentrar e para isso evite interromper

ou interferir. Deixe outras atividades para depois 

dos estudos.

Auxilie nas atividades�
A sua participação é muito importante para o bom

andamento das atividades, esclareça dúvidas e 

incentive o estudo. Mas lembre que quem deve 

realizar a atividade é a criança, não resolva por

ela, apenas ofereça os meios para ela mesma 

consiga resolver.
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Ajude a combater o COVID-19 - Coronavírus

Se puder 

fique em casa

Se sair

use máscara
Lave as mãos

Use álcool em

gel

Febre alta

Caso apresente os sintomas abaixo, procure

uma unidade hospitalar:

Dor de 

garganta
Tosse seca

Dificuldade 

respiratória
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BATE O SINOBATE O SINO

Bate o sino pequeninoBate o sino pequenino

Sino de BelémSino de Belém

Já nasceu Deus meninoJá nasceu Deus menino

Para o nosso bemPara o nosso bem

Paz na Terra, pede o sinoPaz na Terra, pede o sino

Alegre a cantarAlegre a cantar

Abençoe Deus meninoAbençoe Deus menino

Este nosso larEste nosso lar

Hoje a noite é belaHoje a noite é bela

Vamos à capelaVamos à capela

Sob a luz da velaSob a luz da vela

Felizes a rezarFelizes a rezar

Ao soar o sinoAo soar o sino

Sino pequeninoSino pequenino

Vai o Deus meninoVai o Deus menino

Nos abençoarNos abençoar

Bate o sino pequeninoBate o sino pequenino

Sino de BelémSino de Belém

Já nasceu o Deus meninoJá nasceu o Deus menino

Para o nosso bemPara o nosso bem

Paz na Terra, pede o sinoPaz na Terra, pede o sino

Alegre a cantarAlegre a cantar

Abençoe Deus meninoAbençoe Deus menino

Este nosso larEste nosso lar

BATE O SINO

Bate o sino pequenino
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Já nasceu Deus menino

Para o nosso bem

Paz na Terra, pede o sino

Alegre a cantar

Abençoe Deus menino

Este nosso lar
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Felizes a rezar

Ao soar o sino

Sino pequenino

Vai o Deus menino

Nos abençoar

Bate o sino pequenino

Sino de Belém

Já nasceu o Deus menino

Para o nosso bem

Paz na Terra, pede o sino

Alegre a cantar

Abençoe Deus menino

Este nosso lar
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Atividade com lantejoulas

As professoras enviarão um vídeo da música bate o sino para os pais cantar juntos com a 
criança. Em seguida as crianças vão receber o desenho do sino pra fazer a colagem das 
lantejoulas.
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� Atividade para colorir (lápis de cor, giz de cera, tinta)

     Em outro momento os pais vão fazer a leitura da história do sonho do pai natal 

baseado no vídeo que será enviado pelo professor. Depois da história as crianças 

vão colorir o desenho do Papai Noel da página seguinte.

História do sonho do Pai Natal

Certa noite, enquanto dormia, o Pai Natal teve um bonito sonho: era véspera de Natal e 

todos estavam felizes!

Ninguém estava sozinho…

Todos tinham família e uma casa com a mesa pronta para a ceia de Natal, onde não 

faltava comida farta e deliciosa. Não havia pobreza, nem ódio, nem guerras.

Todos eram amigos e não havia brigas, palavrões nem má educação… Havia sim, 

amor, compreensão e carinho entre todos.

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.

E o Pai Natal não conseguia deixar de sorrir, de tanta felicidade, ao ver o mundo cheio 

de paz, amor e harmonia!

Quando o Pai Natal acordou e viu que tudo não passava de um sonho, ficou muito triste.

Afinal, só algumas pessoas no mundo eram felizes, capazes de celebrar o Natal em 

alegria e paz com os seus, de terem um lar, comida, roupa e amor.

Perante esta situação, o Pai Natal declarou em voz alta: “terei de continuar a ajudar as 

crianças e os adultos a terem um Natal realmente feliz!

Vou preparar as renas e o meu trenó, para enchê-lo com presentes e distribui-los esta 

noite, de modo a que, pelo menos uma vez por ano, haja alegria no coração de todos nós!”

(Autor: J. Letria)
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Atividade para colar recortes de eva

As crianças vão receber o Xerox do pinheirinho para cada criança colar bolinhas de Eva 
deixando decorado como achar melhor.
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