


Um conto de fadas dos Irmãos Grimm 

O Pequeno Polegar  

Para ler a 
história, 
clica aqui:  

https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EfqqKTXtzvdFvZDJecSvLJQBhDqleQYrM3qWwK9Q1SKbCg?e=jH9wll
https://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/o_pequeno_polegar


Um conto de fadas dos Irmãos Grimm 
O Pequeno Polegar  

Para ouvir 
a história, 
clica aqui:  

https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EfqqKTXtzvdFvZDJecSvLJQBhDqleQYrM3qWwK9Q1SKbCg?e=jH9wll
https://www.youtube.com/watch?v=RJNXBbMeK_o


Um conto de fadas dos Irmãos Grimm 
O Pequeno Polegar  

Para ver e 
ouvir a his-
tória, clica 
aqui:  

https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EfqqKTXtzvdFvZDJecSvLJQBhDqleQYrM3qWwK9Q1SKbCg?e=jH9wll
https://www.youtube.com/watch?v=1lx1oanT5vk


https://www.youtube.com/watch?v=Vjz6_kRBmes


https://www.youtube.com/watch?v=wNLpE8I0SmM


JOGOS COM PAPEL E CANETA  
PARA SE ENTRETEREM EM CASA 

O "Jogo do Galo" pode ser jogado com um papel e lápis por dois jogadores que, alternada-
mente, vão desenhando um X e um O numa grelha de tamanho 3 x 3. Ganha o jogador que 
primeiro conseguir alinhar três símbolos na vertical, na horizontal ou na diagonal.  

Jogo do Galo 

Se estiverem sozinhos em casa, joguem contra um computador.  

https://playtictactoe.org/
https://playtictactoe.org/


STOP 
Para dois ou mais jogadores 

     Perfeito para jogar em família, este jogo requer, para além de papel e caneta, rapidez e 
memória. Depois, antes de se começar a sério, é necessário decidir em conjunto as categori-
as a jogo. Por exemplo, fica a sugestão, “Nomes”, “Países”, “Marcas”, “Cidades”, “Animais”, 
“Objetos”, “Personagens históricas”, “Invenções” e “Descobertas”. A seguir um jogador tem 
de pensar no Abecedário e outro deve mandá-lo parar dizendo STOP. A letra sorteada é 
aquela pela qual todas as palavras escolhidas para as categorias anteriormente definidas 
devem começar. O objetivo é que todos os jogadores preencham todas as colunas o mais 
rápido possível. O primeiro a terminar deve dizer novamente STOP, para ganhar vantagem 
sobre quem não tenha completado todos os campos. São dez pontos para cada campo 
completo, exceto para os jogadores com respostas iguais – se o jogador A tiver escrito o 
mesmo que o jogador B em determinada categoria, ambos ganham apenas cinco pontos. 

MÍMICA 

     Não são necessários materiais. Apenas uma boa dose de criatividade, imaginação e boa 
disposição. Vamos ver quem é o melhor ator ou atriz aí em casa? Vale tudo: imitar animais, 
pessoas, filmes, ações… encarna o papel de ator/ atriz que existe dentro de ti e a diversão 
está garantida.  



        Jogo  GOOGLE DINO!  

https://dino-chrome.com/pt
https://dino-chrome.com/pt
https://dino-chrome.com/pt
https://dino-chrome.com/pt


Se queres mais diversão com dinossauros, vê as aventuras do Dino World aqui: 

https://www.youtube.com/watch?v=wTxkXUMVkz0
https://www.youtube.com/watch?v=wTxkXUMVkz0

