
 
 
 

PROGRAMAÇÃO PARA FÉRIAS EM FAMÍLIA. 
 

Olá, papais, mamães, titios, avós e queridos alunos! Para a segurança 

de todos, o Colégio Esquema Único adotou a sugestão dos órgãos 

responsáveis pela nossa Saúde e Educação e antecipamos nossas férias 

escolares para o mês de abril. 

Já que não é recomendado passeios com aglomerações, nossa equipe 

de professores selecionou algumas séries, podcasts, canais no youtube e 

muitos livros para que a família toda possa aprender e se divertir ao mesmo 

tempo. 

Sigam as sugestões dos professores que colaboram com esta 

programação: Marina (História da arte), Fred (Inglês), Thiago (Filosofia), 

Rafael (história), Sônia (Literatura e Interpretação de Textos), Elaine 

(Redação), Edu (Redação), Léo (Física), Victor (Física), Jonas (Matemática), 

Yara (Matemática), Álvaro (Matemática), Manoela (Química), Verônica 

(Geografia) e Fabinho (Ed. Física) 

 

 JOGOS ONLINE 

 

Você estava achando que só existem jogos de guerras? Nananinanão! 

Separamos algumas sugestões para trabalhar seu raciocínio lógico e 

ajudar no momento de passatempo. 

 

 Math Riddles  

 



 Math Games 

 

 Matemática para a escola 

 

 Quis de Conhecimento  

 
 Toon Math: Jogos de Matemática e Corrida Infinita 

 

 Xadrez online: https://lichess.org/  

 

 

 PODCATS 

 

 Front da Ciência. 

 In Our Time – BBC radio 4 

https://open.spotify.com/show/17YfG23eMbfLBaDPqucgzZ  

Esse é muito bom para treinar inglês e aborda ciências, 

história, arte, interpretação etc. 

 

 

 LIVROS 

 

No site da Amazon tem muitos ebooks que podem ser baixados 

gratuitamente e lidos por todos. Escolha um tema!!! 

Acesse: 
https://www.amazon.com.br/gp/browse.html?node=6311441011&
ref_=br_eb_ebooksgratis_ib_gth&pf_rd_r=KJYYV4WPX7B0THXD1D
GQ&pf_rd_p=6bc7ce59-d38d-4273-a53b-31c45e4b883d 
 

https://lichess.org/
https://open.spotify.com/show/17YfG23eMbfLBaDPqucgzZ
https://www.amazon.com.br/gp/browse.html?node=6311441011&ref_=br_eb_ebooksgratis_ib_gth&pf_rd_r=KJYYV4WPX7B0THXD1DGQ&pf_rd_p=6bc7ce59-d38d-4273-a53b-31c45e4b883d
https://www.amazon.com.br/gp/browse.html?node=6311441011&ref_=br_eb_ebooksgratis_ib_gth&pf_rd_r=KJYYV4WPX7B0THXD1DGQ&pf_rd_p=6bc7ce59-d38d-4273-a53b-31c45e4b883d
https://www.amazon.com.br/gp/browse.html?node=6311441011&ref_=br_eb_ebooksgratis_ib_gth&pf_rd_r=KJYYV4WPX7B0THXD1DGQ&pf_rd_p=6bc7ce59-d38d-4273-a53b-31c45e4b883d


Nossos professores também fizeram uma bela seleção de ebooks. 

Organizamos num drive e deixaremos à disposição de vocês. 

Acesse: 
https://drive.google.com/open?id=1A1u5h4-
1PqRNq8HX2e_jw00QRzN7MSg3  
 

 

 CANAIS NO YOUTUBE 

 

Esta seleção de canais garante aprendizado e muitas risadas. Com 

vídeos curtos e com a possibilidade de ver e rever, o aprendizado fica 

muito descontraído. 

 

 Cyberchase – ajusta as dificuldades com a matemática básica 

 Joe Scott 

 Nerdologia 

 3Blue1Brown 

 PBS Space Time 

 Navegando 

 Manual do Mundo 

 Xadrez Brasil 

 Veritasium  

 TheBackyardScientist 

 Fermilab 

 Aprenda engenharia 

 Ciência todo dia 

 Física com Douglas Gomes 

 

https://drive.google.com/open?id=1A1u5h4-1PqRNq8HX2e_jw00QRzN7MSg3
https://drive.google.com/open?id=1A1u5h4-1PqRNq8HX2e_jw00QRzN7MSg3


 DOCUMENTÁRIO NO YOUTUBE 

 

 Michio Kaku: The Universe in a Nutshell (Full Presentation) | 

Big Think –  

https://www.youtube.com/watch?v=0NbBjNiw4tk  

 

 DOCUMENTÁRIOS DA NETFLIX 

 

 Rotten 

 Minimalism: A Documentary about the Import Things 

 What the Health 

 COSMOS: a spacetime odyssey 

 

 FILMES  

 

Os professores de história, arte, filosofia e língua portuguesa piram 

nestas indicações. Será que fazem seu estilo também? Veja as 

resenhas: 

Algumas indicações entro do link:  

https://1drv.ms/w/s!Ala_f7XZMLh2sE3I7JnurQvZUw8D  

 

 Frida – 2002  

O filme narra à vida da pintora mexicana Frida Kahlo, 

interpretada por Selma Hayek. O casamento com o muralista 

Diego Rivera, os diversos casos amorosos – inclusive com o 

intelectual marxista Leon Trotsky – as experiências 

homossexuais e o trauma após um acidente de ônibus 

https://www.youtube.com/watch?v=0NbBjNiw4tk
https://1drv.ms/w/s!Ala_f7XZMLh2sE3I7JnurQvZUw8D


catastrófico são episódios da história da artista que aparecem 

na trama. Hayek foi indicada ao Oscar pelo papel. 

Disponível em: Netflix 

 

 Grandes Olhos – 2014 

O drama apresenta a história real da pintora Margaret Keane, 

uma das artistas mais comercialmente rentáveis dos anos 1950 

graças aos seus retratos de crianças com olhos grandes e 

assustadores. Defensora das causas feministas, ela teve que 

lutar contra o próprio marido no tribunal, já que o também 

pintor Walter Keane afirmava ser o verdadeiro autor de suas 

obras. 

Disponível em: Netflix 

 

 

 Moça com brinco de pérola – 2003  

Em pleno século XVII vive Griet, uma jovem camponesa 

holandesa. Devido a dificuldades financeiras, Griet é obrigada a 

trabalhar na casa de Johannes Vermeer, um renomado pintor de 

sua época. Aos poucos Johannes começa a prestar atenção na 

jovem de apenas 17 anos, fazendo dela sua musa inspiradora 

para um de seus mais famosos trabalhos: a tela "Girl with a Pearl 

Earring". 

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=VbQQ1MjgD5s (dublado)  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VbQQ1MjgD5s


 Com amor, Van Gogh – 2017  

1891. Um ano após o suicídio de Vincent Van Gogh, Armand 

Roulin (Douglas Booth) encontra uma carta por ele enviada ao 

irmão Theo, que jamais chegou ao seu destino. Após conversar 

com o pai, carteiro que era amigo intímo de Van Gogh, Armand 

é incentivado a entregar ele mesmo a correspondência. Desta 

forma, ele parte para a cidade francesa de Arles na esperança 

de encontrar algum contato com a família do pintor falecido. Lá, 

inicia uma investigação junto às pessoas que conheceram Van 

Gogh, no intuito de decifrar se ele realmente se matou. 

Disponível em: Netflix 

 

 As Sombras de Goya – 2007  

Nos primeiros anos do século XIX, em meio ao radicalismo da 

Inquisição e à iminente invasão da Espanha pelas tropas de 

Napoleão Bonaparte (Craig Stevenson), o gênio artístico do 

pintor espanhol Francisco Goya (Stellan Skarsgard) é 

reconhecido na corte do Rei Carlos IV (Randy Quaid). Inés 

(Natalie Portman), a jovem modelo e musa do pintor, é presa 

sob a falsa acusação de heresia. Nem as intervenções do 

influente Frei Lorenzo (Javier Bardem), também retratado por 

Goya, conseguem evitar que ela seja brutalmente torturada nos 

porões da Igreja. Estes personagens e os horrores da guerra,  

com os seus fantasmas, alimentam a pintura de Goya, 

testemunha atormentada de uma época turbulenta. 

Disponível em: https://filmestorrentshd.org/cult/sombras-de-

goya-2006/ (download torrent) 

https://filmestorrentshd.org/cult/sombras-de-goya-2006/
https://filmestorrentshd.org/cult/sombras-de-goya-2006/


 

 Meia noite em Paris – 2011  

Gil (Owen Wilson) sempre idolatrou os grandes escritores 

americanos e sonhou ser como eles. A vida lhe levou a trabalhar 

como roteirista em Hollywood, o que fez com que fosse muito 

bem remunerado, mas que também lhe rendeu uma boa dose 

de frustração. Agora ele está prestes a ir a Paris ao lado de sua 

noiva, Inez (Rachel McAdams), e dos pais dela, John (Kurt Fuller) 

e Helen (Mimi Kennedy). John irá à cidade para fechar um 

grande negócio e não se preocupa nem um pouco em esconder 

sua desaprovação pelo futuro genro. Estar em Paris faz com que 

Gil volte a se questionar sobre os rumos de sua vida, 

desencadeando o velho sonho de se tornar um escritor 

reconhecido. 

Disponível em: https://yts.ms/movie/midnight-in-paris-2011 

(download torrent) 

 

 Mr. Turner – 2014  

J.M.W Turner é um pintor inglês impressionista. O artista é 

fascinado pelas luzes e pelo efeito da iluminação no mar, nas 

cidades, nas construções e nas paisagens. Turner é o pai solteiro 

de duas filhas. Em um período triste de sua vida, ele conhece 

uma mulher incrível, por quem se apaixona. 

Disponível em: https://yts.ms/movie/mr-turner-2014 

(download torrent)  

 

 

https://yts.ms/movie/midnight-in-paris-2011
https://yts.ms/movie/mr-turner-2014


 Lixo Extraordinário – 2011  

Uma análise sobre o trabalho do artista plástico Vik Muniz no 

Jardim Gramacho, localizado na cidade de Duque de Caxias (RJ), 

que é um dos maiores aterros sanitários do mundo. 

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=61eudaWpWb8  

 

 

 Caçadores de Obras-Primas  - 2014  

Durante o declínio de Hitler na Alemanha, um grupo de 13 

especialistas vindos de países diferentes é reunido para 

reencontrar obras de arte roubadas pelos nazistas durante a 

Segunda Guerra Mundial. George Stout (George Clooney), um 

oficial americano e conservador de obras de arte, lidera a 

equipe. 

Disponível em: https://yts.ms/movie/the-monuments-men-

2014 (download torrent)  

 

 

 BRICADEIRAS 

 

Tem criança em casa? Então vamos brincar com elas? 

Adoramos usar esta desculpa para podermos fazer o que nos faz rir: 

ser criança! 

 

O Tio Fabinho selecionou algumas dicas para nós! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=61eudaWpWb8
https://yts.ms/movie/the-monuments-men-2014
https://yts.ms/movie/the-monuments-men-2014


Caça ao tesouro sensorial 

A caça ao tesouro pode ficar muito mais divertida de uma forma 

simples: com objetos sensoriais. Escolha quatro ou cinco texturas 

diferentes, tais como: liso, áspero, aveludado, macio, rígido, e peça 

ao pequeno que corra pela casa e encontre objetos com aquelas 

texturas. Para os pequenos um pouco mais velhos, um cronômetro 

pode deixar a brincadeira mais emocionante. 

 

2. Stop! 

Essa brincadeira precisa de, pelo menos, três pessoas para ser bem 

legal. Além de ser um clássico que vai lembrar seus tempos de 

infância se a turma for animada, várias horas de diversão e 

aprendizado estarão garantidas! 

 

3. Massinha caseira 

Brincar de massinha é sempre muito gostoso para os pequenos. Fazer 

a sua em casa torna a brincadeira ainda melhor. Se quiser, contamos 

aqui no Blog como fazer massinha caseira. 

 

4. Cabo de guerra em almofadas 

Use alguma base arredondada e macia, como travesseiros ou 

almofadas. Depois, é só usar uma corda para brincar de cabo de 

guerra. Quem sair da base primeiro –perderá. 

 

5. Pintura sem sujeira 

Isso parece impossível, mas não é. Compre um saquinho que possa 

ser lacrado (como ziploc, por exemplo). Depois, encha-o com tintas 



até ⅓ mais ou menos. Lacre e prenda suas laterais com fita adesiva 

(aconselho passar duas vezes a fita) em uma cartolina ou no chão 

mesmo. Assim, ao passar os dedinhos pelo lado de fora do saquinho 

com tinta, seu pequeno faz desenhos incríveis sem bagunça! 

 

6. Telefone sem fio 

Mais um clássico das brincadeiras. O telefone sem fio tradicional é 

feito com duas latinhas vazias e limpas, com um furo no fundo sem a 

tampa. Ambas conectadas por um barbante passado pelo furo. Mas 

você pode tentar outros materiais também. 

 

7. Encaixe de formas 

Desenhe quadrados, triângulos, círculos, retângulos e várias outras 

formas numa cartolina com canetinha ou no chão com fita adesiva. 

Depois, corte papéis coloridos com as mesmas formas de mesmo 

tamanho e dê para o seu pequeno brincar de encaixar! 

 

8. Cabana 

Brincar de cabana na sala é muito divertido. Para fugir das cadeiras e 

aquele monte de cobertores para fazer a cabaninha, use uma caixa 

de papelão. Ah, você pode usar os cobertores para colocar lá dentro 

e deixar os pequenos dormirem na cabaninha e, por que não, uma 

festa do pijama? 

 

 

 

 



9. Cantinho da leitura 

 

O cantinho da leitura é muito parecido com a cabana, mas você 

precisa montá-la um pouco mais alta para conseguir entrar, além 

colocar almofadas para seu pequeno encostar enquanto lê. 

 

10. Descubra a sombra 

Esta brincadeira parece complicada, mas é simples, divertida, toma 

bastante tempo e ajuda muito no raciocínio dos pequenos. Você vai 

precisar de: objetos variados (panelas, pratos, copos, roupas, 

canetas, etc.), uma luminária (ou lanterna, mas nesse caso você 

precisará de uma forma de mantê-la fixa), cartolina e caneta. 

 

De início você empilha os objetos criando uma forma engraçada. 

Depois, você direciona a luz da luminária a fim de formar a sombra 

dos objetos empilhados no chão. A partir desse momento, não 

movimente mais a luz. Coloque onde se formou a sombra uma 

cartolina e deixe-a bem fixa no chão -  use uma fita adesiva para isso. 

Depois da sombra projetada na cartolina, contorne-a com a caneta. 

Então, desmonte os objetos para desfazer a sombra ficando só com 

seu contorno e chame os pequenos. A brincadeira é descobrir como 

você empilhou os objetos para fazer o desenho na cartolina, ou seja, 

reproduzir a mesma sombra. Apenas fique atento para criar sombras 

que sejam difíceis, mas não impossíveis para seu pequeno. 

 

 

Boas Férias pessoal!!! 


