
 

 

PRIMUM – NA TRILHA DE NOEL – ATIVIDADES 

3º e 4º ano 
 

Nome: __________________________________ 

 

1) Vamos descobrir o próximo destino! 

 
 Legere e os feiticeiros Carmina e Magnus já conheceram um pouquinho da cultura do Brasil e do Japão. 

Mas, ao caírem em uma cratera, foram parar em dois lugares diferentes, que possuem um ponto em comum. 

Para descobrir use as pistas do alfabeto numerado: 

 

A B C D E F G H I J K L M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

N O P Q R S T U V W X Y Z 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 

Carmina e Magnus chegaram em uma enorme ilha, quase toda coberta de gelo, lá no norte do planeta, na 

América do Norte, mas seu território pertence à Dinamarca. Alguns fenômenos interessantes acontecem por 

lá, como o sol da meia-noite, no verão, e aurora boreal, no inverno.  Eles chegaram na: 

 

                      

7 18 15 5 14 12 1 14 4 9 1 

 

Legere foi parar lá no norte da Escandinávia, que abrange território de quatro países: Noruega, Suécia, 

Finlândia e Federação Russa (península de Kola) e que corresponde à região onde habitam os sámi, 

tradicionalmente conhecidos como lapões. Em uma das maiores cidades desta região, localizada no território 

finlandês e chamada de Rovaniemi, fica o local turístico conhecido como Escritório do Papai-Noel. Legere 

chegou à: 

 

              

12 1 16 15 14 9 1 

Para colorir: 

                                            



 

 

Já que estamos falando sobre o Papai-Noel, você sabia que as renas que puxam seu trenó têm nomes? Os 

nomes em português estão espalhados no diagrama abaixo, na vertical e na horizontal. Vamos encontra-los? 

 

RODOLFO  CORREDORA  DANÇARINA EMPINADORA  RAPOSA 

COMETA   CUPIDO  TROVÃO  RELÂMPAGO  BERNARDO 

 

 

                                                                                  

 
 

Mas antes, aproveite para localizar e colorir estas duas novas regiões no Mapa-Mundi que deixamos 

disponível para você. Lembre-se que você pode contar com a ajuda de outras pessoas ou pesquisar mais 

sobre estes locais para encontra-los no mapa. 

 

Se você ainda não tem, você o encontra lá no nosso site: www.livroaovivo.com.br . Guarde seu mapa, outras 

atividades contêm novas pistas!  

 

Quer saber mais sobre as Renas do 

Noel? Que tal usar o youtube e assistir 

o próprio Noel contando?  

https://www.youtube.com/watch?v=8

FWcj-7aeUU  
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