
 

 

PRIMUM – NA TRILHA DE NOEL – ATIVIDADES 

5º e 6º ano 
 

Nome: __________________________________ 

 

1) Descubra o próximo destino! 

 
 Depois de conhecerem um pouco sobre a cultura do Brasil e do Japão, Carmina, Magnus e Legere caíram 

em uma cratera e foram parar em duas diferentes localidades que possuem um ponto em comum. As 

respostas das charadas abaixo vão te ajudar a descobrir o que há em comum entre estas duas localidades: 

 

1) Sou um mamífero grandinho. Posso pesar até 500kg. Nado muito bem e não temo águas muuuuuito geladas. 

Sofro bastante com o aquecimento global. Pareço fofinho, mas sou um predador. Meus pelos são brancos 

como a neve, o que me ajuda a ficar camuflado na paisagem. Mas não se engane, minha pele é preta para 

melhor absorver o calor. Eu sou o Urso _______________.   

 

2) Provoco um verdadeiro espetáculo nos céus escuros de inverno, no extremo norte do Planeta. Sou um vento 

luminoso, que emite partículas vindas do sol e, quando me choco com a atmosfera, faço uma dança de 

partículas luminosas, verdes ou rosadas. Sou conhecida como Aurora ___________________ . 

 

3) Casas de gelo feitas pelos povos que vivem em terras frias e, por incrível que pareça, os protege do mau 

tempo e das baixas temperaturas. Estas casas em forma de cúpula recebem o nome de ________________.  

 

4) Muitos povos diferentes vivem no continente gelado. Uma das etnias mais conhecidas é a dos INUÍTES. 

Habitam áreas árticas do Canadá, do Alasca e também da Groenlândia e buscam respeitar o ambiente, 

preservando os recursos naturais. Embora existam muitos povos diferentes que vivem no Ártico, 

erroneamente, nós costumamos chamar todos os que vivem em terras geladas de ____________________. 

 

5) Lá nas camadas mais altas das nuvens, quando a temperatura está abaixo de zero graus, as gotas de água 

congelam-se e transformam-se em flocos de _________________ . 

 

6) Muitas lendas existem sobre este personagem. Uns dizem que sua origem se deu há mais de 2mil anos 

quando as pessoas acreditavam na lenda do “Velho Inverno”, um homem idoso que batia na porta das casas 

pedindo comida e bebida quente. Quem o ajudasse seria gratificado com um inverno ameno e farto. Outra 

lenda o relaciona à história de São Nicolau de Mira, que era um homem bondoso, que presenteava crianças e 

uma vez jogou um saco de moedas pela chaminé de uma família. Independente da lenda, aqui no Brasil, este 

bom velhinho é  conhecido como ________________________. 

 

7) Os veículos utilizados para transporte de pessoas e mercadorias sobre o gelo, puxados por cães ou renas, 

são chamados de _____________________ . 

 

8) Na região mais meridional do globo, ou seja, na porção mais ao Sul da Terra, existe outra área congelada, 

a qual é denominada de Polo Sul, ou _________________________ . 

 

9) Animais da família dos cervos, que são herbívoros, ou seja, alimentam-se apenas de vegetais. Vivem em 

terras geladas e na cultura popular, o trenó do Papai Noel é puxado por elas. Mas atenção, na vida real, elas 

não voam não. Estamos falando das ________________ . 

 



 

 

2) Você já respondeu às charadas. Então, é só transcrever as respostas para a cruzadinha abaixo e você 

descobrirá o que o local onde os feiticeiros Carmina e Magnus foram parar tem em comum com o 

local onde Legere apareceu. 

 

      

 1)             

      
2) B             

     
3)               

 
4)     Q                

      

  *       

    

 

 

 5)            

6)           -       L     

      
7)         Ó     

     
8)               D   

      
9)            

  

 

                                      
 

3) Falta só descobrir o nome de cada um destes locais. Para isto, leia as informações e utilize o alfabeto 

numerado como pista. Vai ser moleza!!! 

 

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. Grande parte de sua superfície é coberta de gelo. Está na 

América do Norte, mas seu território é dinamarquês. Como está no extremo norte do planeta, produz 

fenômenos naturais 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 chegou em uma região 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 

 

 

Quer saber mais? Que tal usar o youtube para conhecer melhor as curiosidades destas terras geladas? 

 

Para saber mais sobre os Iglus, assista: https://www.youtube.com/watch?v=1wNvi74lw08  

Para saber mais sobre as Renas do Noel, assista: https://www.youtube.com/watch?v=8FWcj-7aeUU  

 

Agora, aproveite para localizar estas duas regiões e colori-las no Mapa-Mundi que deixamos disponível para 

você.  

 

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

atividades contêm novas pistas!  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1wNvi74lw08
https://www.youtube.com/watch?v=8FWcj-7aeUU
http://www.livroaovivo.com.br/

