
 

 

Sentimentos e Valores 

Alegria! 

Queridos Pais, 

A alegria é aquele sentimento que faz cócegas dentro da gente. Quando estamos felizes, 

sentimos vontade de nos divertir, sorrir e gargalhar! Vontade de abraçar e de correr sem parar. A 

alegria é a melhor amiga da felicidade. É aquele brilho que aparece quando estamos contentes, e 

quando estamos com uma pessoa de que gostamos muito! A alegria também aparece quando 

ganhamos um brinquedo novo ou conseguimos fazer aquilo que tanto queríamos! A alegria 

aumenta muito quando é compartilhada com a pessoa amada. A alegria é a energia que contagia! 

É o que desejo para meu (minha) querido (a) aluno (a) e sua família principalmente nesse 

momento que estamos vivendo!  

 

Atividade prática: 

Faça um desenho no seu caderno de OPEE do que você gosta de fazer com sua família para se 

divertir nesses dias em casa!  

Depois de fazer o seu desenho, peça ao papai e mamãe para fazer uma das coisas que você 

colocou no seu desenho nesta semana!  

Pode ser: 

Fazer lanche em família, brincar de quebra cabeça, assistir um desenho, contar histórias e brincar 

com seu animal de estimação! Ou outras coisas que mesmo eu não tendo colocado aqui, você 

lembrou que te fazem felizes!   

Não é necessário imprimir essa folha, pois é apenas explicativa. Mas fique a vontade se 
quiser aproveitar o exemplo de desenho da carinha feliz para o trabalho do seu filho (a).   

 

                     Faça esta atividade com ajuda da sua família até o dia 11/05/20 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR VIRTUAL  DATA: 04/05/2020 

ÁREA: OPEE / 2º ANO PROFESSORA: PAULA 

Srs pais, ou responsáveis 
Essa atividade poderá ser copiada no caderno caso você não consiga fazer a impressão.  

Estamos trabalhando para melhor atendê-los. 
Contamos com a compreensão Professora Paula   



 
Faça um desenho no seu caderno de OPEE do que você gosta de fazer com sua 

família para se divertir nesses dias em casa! 
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