
Sugestões de atividades do NAPNE - Campus Tijuca II

Olá, queridos(as) alunos(as)!

Sem dúvida que vivemos hoje um momento sem precedentes, né? Quem imaginaria que um dia
fôssemos obrigados a nos afastar por um tempo por causa de uma doença.

Imagino que, assim como para nós, o início foi muito difícil para vocês. Cheio de incertezas... 

Nós nos debruçamos sobre aquilo  que podíamos para permitir  que passássemos por mais esse
desafio com o mínimo de prejuízo. Percebemos o quão importante é ter por perto nossa família e
aqueles que nos amam. 

Ao mesmo tempo, e também por amor, precisamos nos afastar de alguns que nós amamos. 

Sabemos que cada um de vocês fez o que pôde para manter uma rotina produtiva. Procuramos,
nesse período, usar e abusar do lazer e de coisas que gostamos para sentir o mínimo possível o
impacto dessa situação. Jogos, filmes, livros, aquele soninho a mais, música. Enfim, todas as armas
foram e estão sendo válidas para prosseguirmos. 

E é exatamente isso que devemos fazer! Prosseguir! 

Dizer a vocês, nossos alunos, que precisam ser fortes e corajosos é redundância, pois é isso que
sempre fizeram, ao longo de toda sua escalada. Enfrentar desafios é com vocês mesmos. Ninguém
nos contou, nós vemos e vivemos isso dia após dia enquanto trabalhamos com vocês. 

Mas não viemos aqui para repetir o óbvio (que vocês são demais). Viemos aqui, pois entendemos
que podemos religar os motores! Lazer? Muito bom! Deve prosseguir! Mas sabe o topo? Onde cada
um tem o seu melhor desenvolvimento? Então, é onde queremos que vocês cheguem. Por isso é
importante retomar nossa caminhada!

Não, as aulas ainda não retornaram (imaginem uma carinha triste aqui). Mas vocês têm o poder de
reiniciar o caminho, com atividades que nós queremos propor! Obrigatório? Vale nota? Nada disso,
amigos (as). Vale mais que isso! 

Se num primeiro momento tivemos a onda de desespero, agora, mais calmos, podemos respirar
fundo e intercalar momentos de lazer e de compromisso, compromisso esse com o futuro de vocês. 

Por  isso,  a  equipe  do  NAPNE  TIJUCA  II  traz,  nas  próximas  linhas,  algumas  SUGESTÕES  de
atividades  para  que  vocês  possam  manter  tudo  aquilo  que  conseguimos  até  aqui  e  para  que
tenhamos novos conhecimentos para partilhar quando voltarmos. E aí? Topam???

Vamos lá!!!



Dicas de bem-estar

Dicas de cursos

Cursos 
Online

https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/melhores-sites-de-cursos-online-e-
gratuitos-de-redacao

Curso 
Online 
Espanhol

https://exame.abril.com.br/carreira/10-cursos-online-que-farao-voce-abandonar-de-vez-o-
portunhol/

Curso de
Desenho

https://cursos.faber-castell.com.br/

Cursos 
de Word 
e Excel

https://cursosonline.site/curso-excel-online-gratis-basico-ao-avancado/?
utm_source=go&gclid=CjwKCAjwq832BRA5EiwACvCWsUcarz1nZWLs8jNzI2E5MSQSuYtwX
A-scB49d52PrCZm7L1Qw4DPQhoCd2gQAvD_BwE
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https://cursosonline.site/curso-excel-online-gratis-basico-ao-avancado/?utm_source=go&gclid=CjwKCAjwq832BRA5EiwACvCWsUcarz1nZWLs8jNzI2E5MSQSuYtwXA-scB49d52PrCZm7L1Qw4DPQhoCd2gQAvD_BwE


Dicas de Leitura 

Biblioteca https://sites.google.com/view/bibliotecadoprof/biblioteca

Dicas de Entretenimento 

Vamos ao 
Teatro 
virtual�?

Chacrinha - https://dai.ly/x2xq3p7

Cócegas - https://youtu.be/quOXly8fSG8

Paulo Gustavo - Hiperativo - https://youtu.be/UQh3D29SURw

O Musical - https://youtu.be/6d1wsNolRz

A Bela e a Fera - https://youtu.be/Xa6pxvlMeA

A Noviça Rebelde - https://youtu.be/AdT9z8KsMm

Avenida Q - https://youtu.be/qhcZqg_wkJY

Beatles num Céu de Diamantes - https://youtu.be/7EU59AYUmv8

Book of Mormon Parte 1 - https://youtu.be/Odo7NNbxwDE

Book of Mormon Parte 2 - https://youtu.be/kKVx1zP7vGA

Diogo Almeida - Vida de Professor - https://youtu.be/266ejI9uLCg

Floribella O Espetáculo Musical - https://youtu.be/danJhuPs5-Q

Gypsy O Musical - https://youtu.be/PbiPIpKuG9M

Hair - https://youtu.be/vCJAabp0_UU

O Despertar da Primavera - https://youtu.be/BuGfEBDEwis

O Fantasma da Ópera - https://youtu.be/rZB6r0VTgeg

O Mágico de Oz - https://youtu.be/QFfFv6StVRM

Ópera do Malandro - https://youtu.be/lkH0nPiF7mE

Os Miseráveis - https://youtu.be/6z7N2q5tpp0

Rent - https://youtu.be/zpS6oAg-IGo

Vingança O Musical - https://youtu.be/nCV2vLBkvkk

Passeios Culturais

Seu professor, alguma vez, já deve ter falado sobre cultura e citou alguns desses lugares.
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Se você ainda não teve oportunidade de conhecer alguns museus e pontos

turísticos no RJ, aí vão algumas dicas:

Clique no bonequinho     que você poderá passear como se estivesse lá.

Show!!!

Museu do 
Amanhã

https://artsandculture.google.com/partner/museu-do-amanh%C3%A3

 Museu de Arte 
Moderna

https://artsandculture.google.com/partner/mam-rio-de-janeiro

Museu Imperial 
(Petrópolis)

https://artsandculture.google.com/partner/museu-imperial

Museu Histórico
Nacional

https://artsandculture.google.com/partner/museu-historico-nacional

Theatro 
Municipal

http://www.theatromunicipal.rj.gov.br/programacao/video/

Santuário do 
Cristo Redentor

https://artsandculture.google.com/partner/congrega%C3%A7%C3%A3o-do-sant
%C3%ADssimo-redentor

Agora, visitas Internacionais!!!!

Visitas Guiadas a Museus https://www.melhoresdestinos.com.br/museus-virtuais.html

Visitem  e curtam estes tours!!! É uma maneira de viajar sem sair de casa!!!

Jogo do Meio Ambiente 
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Dicas de jogos que vocês poderão fazer em casa com a família e precisarão de lápis e papel.

STOP:

Regra do jogo:
Mínimo de dois participantes. Vamos usar as mãos da seguinte forma: ao mesmo tempo os 
participantes mostram as mãos e contam quantos dedos colocaram ao todo usando o alfabeto. Cada 
um pode colocar a quantidade de dedos que quiser.
Exemplo:

Cinco dedos, a rodada será com a letra E. Desta forma, você precisa escrever um 
nome, cor, lugar, comida e programa de TV com a letra indicada na rodada. O primeiro que acabar 
grita STOP e todos param de escrever. Em seguida, cada um fala o que escreveu. Os itens que 
estiverem iguais valem 5 pontos e os que estiverem diferentes, 10 pontos. Agora é só somar, anotar 
no final da linha e jogar novamente.



FORCA:

Regra do jogo:
Mínimo de dois participantes.
Pense em uma palavra, depois conte quantas letras ela possui. De acordo com o número de letras
faça traços. Os participantes começam a falar letras, com o objetivo de descobrir qual é a palavra.
Cada vez que a letra não fizer parte da palavra escolhida, uma parte do boneco será desenhada:
cabeça, olhos, boca, nariz, cabelo, braços, mãos, tronco, pernas e pés. O objetivo é descobrir qual é
a palavra, antes que o boneco seja todo desenhado.



JOGO DA VELHA:

Regra do jogo:

Jogo para dois participantes, um será o X e o outro O. O objetivo é fazer uma linha, horizontal ou 
vertical, com três XXX ou OOO, quem conseguir primeiro ganha. Se não, "deu velha".

Exemplo:



DETETIVE:

Regra do jogo:

Mínimo de 4 participantes. Escreva em um papel as letras D, A e V. Cada letra representa 
DETETIVE, ASSASSINO e VÍTIMA. Depois corte com a tesoura em volta delas e dobre cada uma. O
número de papéis dobrados será de acordo com o número de participantes, lembrando que dois 
serão DETETIVE e ASSASSINO, os demais serão vítimas. O objetivo é o DETETIVE descobrir quem
é o ASSASSINO. O assassino deve piscar para eliminar suas vítimas. Para prendê-lo o detetive deve
ficar alerta a quem está morrendo em torno dele.

       

   Fiquem bem!!!   Até breve!!  Sempre juntos!!!

  Equipe do NAPNE – Campus Tijuca  II

 


