
Férias em família
UM ROTEIRO DE ATIVIDADES PARA FAZER
COM AQUELES QUE MAIS AMAMOS
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Este roteiro tem como intuito sugerir uma série de atividades para estas
férias. São sugestões de leituras, atividades físicas, passeios em museus
virtuais entre outros, que podem ser realizadas pelo aluno e também por toda
a família!

Nós, do Colégio Intelectus, entendemos que é um momento atípico para
todos, porém, em casa, podemos aproveitar diversas oportunidades de
conhecimento com muita diversão.

Vamos conhecê-las?

Caros Alunos, Pais e
Responsáveis



Os serviços de streaming (NetFlix,
Amazon, Apple, You Tube, entre
outros) disponibilizam diversas
séries e filmes que, além de
divertidos, nos oferecem diversas
oportunidades de conhecimentos
que têm relação com o que vocês
estão aprendendo na escola.

1 . Filmes e séries



Filmes - sugestões sobre arte

FRIDA GRANDES OLHOS MOÇA COM BRINCO 
DE PÉROLA 

COM AMOR, VAN
GOGH 



Filmes - sugestões sobre arte

AS SOMBRAS
DE GOYA

MEIA NOITE
 EM PARIS

MR. TURNER LIXO
EXTRAORDINÁRIO



Filmes - animações

DIVERTIDAMENTE VIVA, A VIDA 
É UMA FESTA

 SOUL LUCA



Sabendo das recomendações de ficar em
casa neste período, diversos Museus,
Jardins Botânicos e outras entidades

culturais, disponibilizam passeios virtuais
para conhecermos os locais.

Já pensou em conhecer o Museu do
Louvre, em Paris, sem sair de casa?

 
Pois é, clicando nos links a seguir, você

terá esta experiência.
Vamos lá?

2 . Passeios virtuais
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MUSEU DE
FLORENÇA, ITALIA
https://fotoinventari.uffizi.it/it/

MUSEU
ARCHEOLOGICO
DE ATENAS
https://www.namuseum.gr/e
n/digital_exhibition/

MUSEU DO
LOUVRE, FRANÇA
https://www.louvre.fr/en/expl
ore

CAPELA SISTINA,
VATICANO
https://m.museivaticani.va/c
ontent/museivaticani-mobile/

MURALHA DA
CHINA
https://www.thechinaguide.co
m/destination

https://fotoinventari.uffizi.it/it/
https://www.namuseum.gr/en/digital_exhibition/
https://www.louvre.fr/en/explore
https://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/en/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html
https://www.thechinaguide.com/destination/great-wall-of-china
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MUSEU CASA DE
PORTINARI
https://www.museucasadepo
rtinari.org.br/TOUR-VIRTUAL/

PINACOTECA -
SP
https://www.portal.iteleport.co
m.br/tour3d

JARDIM
BOTÂNICO
http://www.ibot.sp.gov.br/jard
im/tour%20virtual/index.html

https://www.museucasadeportinari.org.br/TOUR-VIRTUAL/
https://www.portal.iteleport.com.br/tour3d/pinacoteca-de-sp-acervo-permanente/
http://www.ibot.sp.gov.br/jardim/tour%20virtual/index.html


QUE TAL RESERVAR UM
MOMENTO DE LEITURA

CRIATIVA PARA TODA A
FAMÍLIA?

No PORTAL EDROS, na aba TECNOLOGIA
EDUCACIONAL >> BIBLIOTECA DIGITAL, você
encontra uma infinidade de livros  digitais

para toda a família. 
 

Nossos professores também
disponibilizarão várias dicas em nossos
canais nas redes sociais. Siga-nos no

instagram: @colegio.intelectus

3 . LEITURA



CHOCOLATE QUENTE
PIPOCA DOCE
BOLO
CACHORRO QUENTE

Não há maior momento de afetividade do que
cozinhar em grupo. Não se preocupe com a sujeira, 
 crie momentos de muito carinho e cuidado.
Dicas:

No link abaixo você pode conferir 15 receitas saudáveis
e saborosas para fazer também

https://www.receiteria.com.br/receitas-divertidas-e-
saudaveis-infantil/

4 . CULINÁRIA

https://www.receiteria.com.br/receitas-divertidas-e-saudaveis-infantil/


BICICLETA/CAMINHADA NO PARQUE

JOGOS DE TABULEIRO

STOP!,  TELEFONE SEM FIO, CABANA,
DESCUBRA A SOMBRA E MÍMICA. 

A prática de exercícios é muito importante. Aproveite também para
fixar a vitamina D no corpo , fazendo atividades no soL.

Não se esqueça de USAR MÁSCARA!.

Jogos de tabuleiro reunem a família e estimulam o raciocínio lógico
de toda a família.

Estimule brincadeiras longe das telas e garanta gargalhadas
coletivas. Momentos assim ficam na memória para sempre!

5 . Jogos e lazer 



Boas Férias!
É o que a FAMÍLIA INTELECTUS deseja para toda sua
família.


