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Organização dos Estudos – Semana  2 

 
 

      Atividade: Farei dia: Feito 
 
 

Teste de leitura do texto/ palavras 
 

___/___/___  

Cópia do texto/ palavras 
 

___/___/___  

Caligrafia 
 

___/___/___  

Memorização  
 

___/___/___  

Soletração e ditado 
 

___/___/___  

Inglês ___/___/___  
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SEMANA 2 

 

Virtude da semana: 

GRATIDÃO 

Palavras da semana: 

AGRADECER 

DISFARCE 

CULPA 

Versículo da semana: 

“Palavras agradáveis são como favo de mel: doces para 

a alma e medicina para o corpo.”  

Provérbios 16.24 

 

Tópico de Estudo e Pesquisa: 

Vestimentas na História 
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1. Leitura das palavras: 

 “A noite e a floresta continuaram do mesmo jeito. Dentro de 

Tirian, porém, alguma coisa COMEÇOU A MUDAR. Sem saber por 

que, viu nascer dentro de si uma PONTINHA DE ESPERANÇA e 

sentiu-se um pouco mais forte. “Oh, Aslam! Aslam!”, suspirou. “Se 

não VIER PESSOALMENTE, mande-me pelo menos os ajudantes de 

Além-Mundo!” E então, quase sem se dar conta do que estava 

fazendo, subitamente GRITOU BEM ALTO: 

- Crianças! Crianças! Amigos de Nárnia! Venham, rápido! Eu vos 

chamo através dos mundos! Eu, Tirian, rei de Nárnia, senhor de Cair 

Paravel e imperador das Ilhas Solitárias!” 

 

C.S. Lewis – A última batalha – Capítulo 4 
 

 

2. Cópia das palavras destacadas:  

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Data: ____/ _____/ _____ 

Trabalho concluído com excelência! 

Visto: ________________________ 

Data: ____/ _____/ _____ 
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1. Leitura do texto: 

“A noite e a floresta continuaram do mesmo jeito. Dentro de Tirian, 

porém, alguma coisa começou a mudar. Sem saber por que, viu 

nascer dentro de si uma pontinha de esperança e sentiu-se um pouco 

mais forte. “Oh, Aslam! Aslam!”, suspirou. “Se não vier pessoalmente, 

mande-me pelo menos os ajudantes de Além-Mundo!” E então, quase 

sem se dar conta do que estava fazendo, subitamente gritou bem alto: 

- Crianças! Crianças! Amigos de Nárnia! Venham, rápido! Eu vos 

chamo através dos mundos! Eu, Tirian, rei de Nárnia, senhor de Cair 

Paravel e imperador das Ilhas Solitárias!” 

 

C.S. Lewis – A última batalha – Capítulo 4 
 

2. Cópia do texto:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Trabalho concluído com excelência! 

Visto: ________________________ 

Data: ____/ _____/ _____ 
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3. Exercício de Caligrafia:  

Exercício de prática de escrita - cursiva:  
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Exercício de prática de escrita - bastão:   

 

 “Palavras agradáveis são      

 como favo de mel: doces      

 para a alma e medicina        

 para o corpo.”                

 Provérbios 16.24               
  

Trabalho concluído com excelência! 

Visto: ________________________ 

Data: ____/ _____/ _____ 
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. 

Exercício de prática de escrita - bastão:   

 

 “PALAVRAS AGRADÁVEIS    

 SÃO COMO FAVO DE MEL:   

 DOCES PARA A ALMA E      

 MEDICINA PARA O CORPO.”  

 PROVÉRBIOS 16.24            

                                

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho concluído com excelência! 

Visto: ________________________ 

Data: ____/ _____/ _____ 
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4. Exercício de Memorização 

 

“Palavras agradáveis são como favo de mel: doces para 

a alma e medicina para o corpo.”  

Provérbios 16.24 

 

 

 

 

 

5. Exercício de Soletração e Ditado: 

 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho concluído com excelência! 

Visto: ________________________ 

Data: ____/ _____/ _____ 

Trabalho concluído com excelência! 

Visto: ________________________ 

Data: ____/ _____/ _____ 
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6. Exercício de Inglês - Listening 

 

“The whole party began talking and laughing: even 

Puzzle lifted up his head and gave a Haw-hee-haw-hee-

hee; a thing the Ape hadn’t allowed him to do for days. 

Then they set off in the direction of the drumming. It grew 

steadily louder and soon they could see torchlight as well .” 

The last battle, C.S. Lewis – Chapter 6 

 

7. Exercício de Inglês - Vocabulary 

Party: _______________________ 

Party                            
Talking: _________________________ 

Talking                          
Laughing: ________________________ 

Laughing                        
Gave: ___________________________ 

Gave                            
Allowed:__________________________ 

Allowed                          
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               ..               
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 


