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 DIÁRIO | ÁLBUM DE FÉRIAS  
 Alunos do 2º ano A do Ensino Fundamental 1 

 
Queridos alunos e alunas do 2º ano A!  

 

Vão começar as nossas férias! Ufa!... Depois de tanto trabalho, chegou a hora de 

descansar um pouco, vocês não acham?  

 

Nesses meses, vocês aprenderam muitas coisas importantes: estudaram sobre os 

dinossauros, reescreveram o conto dos três porquinhos, pensaram sobre indicações 

literárias, aprenderam muito sobre a leitura e a escrita, conheceram histórias, jogos, 

novas formas de resolver cálculos e ficaram mais sabidos sobre os números. Fizeram novos 

amigos e arrasaram na festa junina! 

 

Agora, terão um mês inteiro para ficar junto da família, passear, viajar, assistir filmes, ir 

a parques, ouvir histórias e se divertir bastante! 

 

Como ficaremos distantes durante esse tempo, achamos que seria uma boa ideia que cada 

um fizesse um diário ou um álbum de férias. Isso seria bem bacana, porque quando 

voltarmos em agosto, poderemos contar aos amigos tudo o que fizemos nesse período. 

 

Esse álbum será virtual, feito no computador: é um arquivo em que vocês poderão colocar 

fotos de momentos marcantes das suas férias e escrever legendas para elas. Também será 

possível fazer somente registros escritos, contando quais livros leram, filmes que 

assistiram, com quem passeou e etc.  

 

Esperamos que tenham férias maravilhosas! Aguardamos vocês de volta no dia 31 de julho 

para mais um semestre de trabalho, aprendizados e muitas descobertas! 

 

10 milhões de beijos! 



Giulianny e Aline 

 

 

COMO FUNCIONA: 

 

 Criamos uma pasta com vários arquivos compartilhados. Nessa pasta tem os álbuns 

de todos os alunos da nossa sala. 

 

ÁLBUM DE FÉRIAS: https://goo.gl/HnddRE 

 

 Você pode abrir os álbuns dos colegas e ver o que eles estão fazendo, mas não 

pode fazer qualquer alteração. 

 Você abre o álbum que tem o seu nome e procura a próxima página em branco. 

Nela, põe a data e faz o registro, que pode ser: pequenos relatos, fotos (com 

breves legendas) — como a de um ticket de atrações a que tenha ido, de uma 

receita que tenha feito em casa, de um lugar, de desenhos etc.  

 Quando você fizer um desenho, por exemplo, pode tirar uma foto do desenho e 

copiar a foto nesse documento. 

 Não se esqueça de fazer uma breve legenda, explicando o que aconteceu. 

 É fundamental o apoio dos pais para ajudar a inserir as fotos e as caixas de 

texto. 

 No retorno das férias usaremos esses registros para contar sobre o que cada 

um fez. 
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