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Professora ___________________________________ 4º  ano _______

Aprendemos neste trimestre como o jogo e as brincadeiras fazem parte do
desenvolvimento do ser humano e como o brincar é essencial para a vida da criança, pois
estabelece uma conexão entre o mundo imaginário e o mundo real. Ao brincar, a criança
cria, inventa, simboliza uma situação imaginária, podendo assumir ao mesmo tempo
diferentes papéis. O hábito de jogar em grupos precisa ser cultivado, pois, fortalece o
vínculo afetivo, melhorando as relações.

Atenção para as instruções:
Você deverá separar os jogos que possui e reservar um tempo para compartilhar
com seus familiares. Leiam juntos o “manual de instruções” e comecem a jogar. A
diversão será garantida!!

Nas folhas seguintes, você deverá escolher 2 jogos bem legais que você tenha
jogado e escrever a sinopse cada um deles. Para ilustrar esses acontecimentos, nos
retângulos, você poderá desenhar ou colar uma imagem.

Que tal fazer um jogo bem interessante e criativo?
Convide a sua família e, juntos, deixem fluir a criatividade. Os materiais para
confecção do jogo podem ser: tampinhas, papéis coloridos, sucatas, etc. E o jogo poderá
ser de tabuleiro, cartas, trilha e muito mais. Não se esqueça de criar e anotar o manual de
instruções. Faça, também, as peças necessárias.
Traga o jogo na volta às aulas, pois iremos compartilhar com os seus colegas.
Mãos à obra!

Seguem dicas valiosas para curtir suas férias com aprendizado:

• Faça leitura diariamente! Escolha textos diversificados para aprimorar seu vocabulário e
sua interpretação. Pode ser um livro, uma revista, um gibi, um jornal, etc.
• Faça a leitura do livro paradidático adotado pela professora.
• Alguns sites são bem interessantes e podem ajudar em sua aprendizagem:
www.somatematica.com.br/matkids
www.recreio.com.br
www.plenarinho.gov.br
www.ecokids.com.br
• Alguns jogos interessantes para curtir com os amigos: soletrando, jogos de tabuleiro,
bingo, stop e uno.
• Não se esqueça de se alimentar bem e praticar atividades físicas!
• Brinque muito, descanse bastante e volte logo, pois estaremos ansiosos e esperando
por você!

Beijos!

