
Goiânia, _06 de novembro de 2020. 

Professoras:  Denyelle  e  Larisse             
   
Série:  2° A, B.  Turno: Matutino e Vespertino   

 
Aluno (a): ___________________________________________________ 

 

                     Ficar em casa  

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

 

Trabalho de Ensino Religioso.  

A UNÃO FAZ A FORÇA.  

A vida coloca diante de nós vários obstáculos diariamente. Estes obstáculos muitas 

vezes desviam o nosso olhar daquilo que realmente é importante para nós, mas se 

olhamos em frente e continuamos vendo ao longe o nosso sonho, a meta que 

queremos alcançar, é porque esse obstáculo não é grande o suficiente para nos fazer 

desistir! 

A família Monteiro Lobato tem como referência trabalhar sempre em equipe e união. 

Ter você como parte da nossa família este ano, foi um prazer e podemos passar e 

superar este momento de pandemia, pois trabalhamos em união. Todos nós 

abraçamos a causa e por isso nós conseguimos passar para as nossas crianças o 

verdadeiro sentido da palavra união.  

Precisamos manter o foco naquilo que queremos conquistar, precisamos manter  o 

foco no que é bom, no que nos fortalece, no que nos estimula a continuar 

caminhando, mesmo quando achamos que já não somos capazes. Para quem sonha, 

desistir nunca é uma opção. 

Vamos juntos ultrapassar todos os obstáculos para chegarmos onde queremos, com 

respeito, solidariedade e espírito de equipe! 

 

 Agora é com você criança. Assista o vídeo abaixo. 

 https://youtu.be/cBtC5JORadA  ( A união faz a força.)  

Após assistir o vídeo responda as questões.  

1- O que os filhos do fazendeiro faziam, enquanto seu pai trabalhava?  

 

Valor : 2,0. 

https://youtu.be/cBtC5JORadA


__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

2- Seu pai estava feliz, com aquela situação? Explique. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3- O que o fazendeiro resolveu fazer, para ajudar seus filhos? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4- Conte um pouco sobre como é a sua convivência com as outras 

pessoas.  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

5- Com espírito de união, desenhe uma situação que você já passou 

com sua família. Pode ser uma confraternização, um passeio, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bom trabalho!  


