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OLÁ CRIANÇAS! 

Sejam todas bem vindas ao ano letivo de 2021! Estávamos muito 

ansiosos pelo seu retorno! Em nossa primeira aula do ano, 

conhecemos a história chamada “O Passarinho e o Incêndio” (autor 

desconhecido). 

Na história, um corajoso passarinho busca gotinhas d’água de um rio 

na tentativa de acabar com um grande incêndio. O elefante, 

duvidando da capacidade do pequeno animal, questiona a atitude 

do passarinho por não acreditar que uma simples gota d’água 

poderia interromper um incêndio tão grande.  

Ignorando as críticas, o passarinho continua sua missão com a fé de 

que uma atitude positiva pode mudar o mundo, e que juntos, todos 

poderiam unir forças para acabar com o incêndio. Por meio da história, 

pudemos entender que a união faz a força! 

Agora é sua vez!  

1. Escreva dentro das gotinhas tudo aquilo que devemos levar para 

a escola (e na vida) para que juntos possamos construir um 

mundo mais humano. Não esqueça de desenhar as penas do 

beija-flor e pintar utilizando muitas cores.
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            Na aula da semana, falamos um pouco sobre a nossa existência e descobrimos que cada ser vivo possui sua importância. Por isso, precisamos 
aprender a reconhecer que somos seres únicos e especiais, cada um do seu jeitinho... Na atividade de hoje, você deverá pintar suas preferências e, na 
parte de trás da folha, se desenhar, prestando atenção em cada traço seu, como a cor da pele, dos olhos, do cabelo... Uma boa dica é se olhar no 
espelho. Capriche em seu trabalho! 

 

           DAS CORES ABAIXO, QUAL SUA PREFERIDA? 

 
   

 

           DAS COMIDAS ABAIXO, QUAL SUA PREFERIDA? 

    
 

           DAS BRINCADEIRAS ABAIXO, QUAL SUA FAVORITA? 

    
 

          DESSES ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, QUAL O SEU FAVORITO? 
 

  

 

 

VERMELHO AMARELO AZUL VERDE 

Não esqueça de desenhar e pintar seu autorretrato no verso da folha 


