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PORTUGUÊS/REVISÃO 

OLÁ, QUERIDO ALUNO, QUERIDA ALUNA! 

 ESTAMOS COM MUITAS NOVIDADES! A PARTIR DESSA SEMANA, 

TEMOS UM GRUPO DO WHATSAPP PARA OS ALUNOS DO 

TERCEIRO ANO. CASO VOCÊ AINDA NÃO ESTEJA NO GRUPO, 

ENTRE NELE CLICANDO NO LINK ABAIXO: 

https://chat.whatsapp.com/HdtKCNmw5vrDjJb8qjbJau  

É IMPORTANTE QUE TODOS OS ALUNOS ESTEJAM NO GRUPO, PORQUE OS 

PROFESSORES ENTRARÃO LÁ PARA AJUDAR NAS DÚVIDAS SOBRE AS 

ATIVIDADES.  

SE VOCÊ POR ALGUM MOTIVO NÃO CONSEGUIR ENTRAR NO GRUPO, PEÇA 

AJUDA POR RECADO NO TELEFONE (11) 95791-4481 

 

  

        OLÁ CRIANÇAS, OLÁ FAMÍLIAS! COMO ESTÃO? ESPERAMOS QUE ESTEJAM 

BEM. 

                              INICIAMOS MAIS UMA SEMANA DE ESTUDOS REMOTOS.  

   BOA SEMANA! 

                                                             

                                

IMAGEM ARISSANA PATAXÓ 

https://chat.whatsapp.com/HdtKCNmw5vrDjJb8qjbJau
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ATIVIDADE 1 - Agora é o momento de pegar o caderno, escrever as 

perguntas e registrar suas respostas 

1- Quais animais são personagens da fábula apresentada?  

Lebre, Búfalo e Leão  

2- Que outro título você daria ao texto? 

Resposta pessoal 

3- Você gostou do desfecho do conto? Por quê? 

Resposta pessoal 

4- Qual é a ideia de ensinamento presente neste texto? 

Possíveis respostas˸ Trate os outros como gostaria de ser tratado; Os 

amigos precisam ser bem tratados; A amizade não suporta falsos 

interesses; Todos podem tem estratégias para se proteger… 

HISTÓRIA DA CAÇADA (texto1) 

     Quando nós, Pataxó, não conhecíamos panelas de alumínio, os nossos 

antigos cozinhavam com panelas de barro e folhas de patioba. 

     Um dia, nós fomos caçar. Chegando na mata, caçamos dois dias e, lá nós 

cozinhamos na folha de patioba. 

     Meu pai pegava duas pacas, cortava e colocava tudo para cozinhar na 

palha da patioba. 

     Quando estava cozinhando, a gente comia com farinha de fubá e ainda 

bebia  

o caldinho.  

      VOCÊ CONHECERÁ DOIS TEXTOS ESCRITOS POR PROFESSORES 

INDÍGENAS PATAXÓS DE MINAS GERAIS.  NELE VOCÊ ENCONTRARÁ 

INFORMAÇÕES SOBRE O MODO DE VIDA DE UMA DAS MUITAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS QUE JÁ VIVIAM NO BRASIL, MUITO ANTES 

DE ALGUNS INVASORES AQUI CHEGAREM. 
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     Meu pai fez um jirau entre duas árvores. Ali dormíamos um sono muito 

gostoso, nem no alto, e uma fogueirinha bem embaixo de nós. 

     Á noite, meu pai contava história de bicho-homem e de assombração. Tinha 

que ter coragem, porque índio não pode ter medo de andar na mata. 

DICIONÁRIO ILUSTRADO 

folha de patioba             jirau  

 ATIVIDADE 2 - Vamos lá, pegue seu caderno e complete as frases 

de acordo com os costumes indígenas apresentados no texto. 

a) Quando os Pataxós não conheciam as panelas de alumínio eles usavam 

as panelas de ____________. 

b) Ao caçar na mata os Pataxós usavam folhas de ___________ para 

cozinhar os alimentos. 

c) Meu pai contava história de _______________ e de 

________________. 

Observe abaixo um calendário Indígena da comunidade Pataxó 
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Para saber quais são os acontecimentos apresentados no 

calendário basta ler a legenda abaixo˸ 

 

Janeiro – mês de preparo do solo para feijão. 

Fevereiro – mês da planta do feijão. 

Março – mês da capina 

Abril – mês da festa do awê (dança do awê) 

Maio – colheita do milho. 

Junho – mês do frio. 

Julho – mês de curso dos professores indígenas. 

Agosto – mês de volta às aulas. 

Setembro – mês de preparo de solo para o milho. 

Outubro – mês da planta do milho. 

Novembro – mês das águas (muita chuva). 

Dezembro – mês da manga, jambo e sapata. 

Já pensou em organizar suas atividades do ano assim como os 

Pataxós? Como seria o seu calendário? O que você escreveria em cada um 

dos meses? 

                            

Fonte˸ Pataxó, Angthichay.O povo pataxó e suas histórias, editora global,1999. 
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MATEMÁTICA 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA PASSADA: 

 

Observe a sequência numérica e registre no seu caderno os números 

completando as lacunas: 

 

 

Agora observe os números abaixo, copie-os no caderno e depois decomponha-

os conforme no exemplo: 

 

a) 189= 100 + 80 + 9 

b) 295= 200 + 90 + 5 

c) 378= 300 + 70 + 8 

d) 400= 400 + 00 + 0 

e) 862= 800 + 60 + 2 

f) 941= 900 + 40 + 1 

 

Agora componha os números, registrando no caderno as respostas:  

Observe o exemplo: 

a) 1 centena, 2 dezenas e 9 unidades = 129 

b) 3 centenas, 6 dezenas e 1 unidades = 361 

c) 6 centenas, 7 dezenas e 3 unidades = 673 

d) 2 centenas, 9 dezenas e 8 unidades = 298 

e) 4 centenas, 3 dezenas e 5 unidades = 435 

f) 9 centenas, 5 dezenas e 2 unidades = 952 

 

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910

911 912 913 914 915 916 917 918 919 920

921 922 923 924 925 926 927 928 929 930

931 932 933 934 935 936 937 938 939 940

941 942 943 944 945 946 947 948 949 950

951 952 953 954 955 956 957 958 959 960

961 962 963 964 965 966 967 968 969 970

971 972 973 974 975 976 977 978 979 980

981 982 983 984 985 986 987 988 989 990

991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000
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AGORA VAMOS PARA AS ATIVIDADES DESTA SEMANA! 

Objetivo: Identificar, descrever e registrar a localização de objetos no 

espaço, considerando pontos de referência. 

 

     Após realizar as atividades de Português e conhecer uma das Histórias 

sobre as Caçadas dos Índios Pataxós, vamos observar o Mapa da Aldeia 

feito por uma criança indígena. 

Para que todos pudessem compreender o mapa ela fez uma legenda 

explicando o significado de cada desenho. Veja abaixo! 
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 ATIVIDADE 3 -Após observar o mapa responda no caderno as 

questões: 

a) Quantos espaços destinados para moradia há no 

mapa? 

b) Quantos campos de futebol? 

c) O que significa os triângulos em amarelo no mapa? 

d) Dentro da aldeia vemos mais estradas ou córregos? 

e) Existem na aldeia menos áreas de mata ou de pasto? 

 

ATIVIDADE 4 - Continue observando o mapa, mas agora preste 

atenção também às regiões que aparecem ao redor dele: 

 

Agora, relacione cada área da aldeia à região indicada na imagem: 

 

(1) Roças                        (  ) Longe do Sudoeste de Minas 

(2) Pasto                          (  ) Ao lado do campo de futebol e igreja/farmácia 

(3) Campo de futebol       (  ) Mais próximo do Norte de Minas  

 

 

 

 

Depois de terminar essa atividade, sugiro que realize o exercício 14 da 

apostila de matemática, localizado na página 29, pois também trata do 

assunto de hoje: Mapas e localização.  
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CIÊNCIAS 

 

 

 

 

  

 

O alimento principal do povo Pataxó (texto 2) 

 

A mandioca é muito importante para nós. Dela fazemos a farinha para a 

alimentação do nosso dia-a-dia, o beiju, a tapioca e o caium, que é uma bebida 

muito apreciada em dias de cerimônias e festas religiosas. 

 

 

 

 ATIVIDADE 5 - Cite três alimentos produzidos com a mandioca: 

                                                                

Em uma das nossas aulas de Ciências do mês de junho falamos sobre a 

importância do solo para os povos indígenas. Essa semana, falaremos um pouco 

mais sobre o assunto. 

Leia a tirinha abaixo 
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 ATIVIDADE 6 - Após a leitura da tirinha do Papa Capim, responda 

as perguntas abaixo: 

a) O que o Papa Capim estava fazendo? 

b) Ele conseguiu nadar? 

c) Quem jogou o lixo dentro do rio?  

 

Fonte: 

https://www.google.com/search?q=pataxos+com+mandioca&rlz 

https://www.google.com/search?q=tirinha+do+papa+capim+polui%C3%A7%C3

%A3o&tb 

 Pataxó, Angthichay.O povo pataxó e suas histórias, editora global,1999. 

CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

Assunto: A preservação das primeiras formações urbanas 

                 As cidades mudam (continuação da aula passada) 

Objetivo: Compreender que as transformações acontecem ao longo do tempo, 

nos espaços, por inúmeras necessidades, mas que a preservação do 

patrimônio histórico é de suma importância para a história de um lugar ou de 

um povo.  

 

https://www.google.com/search?q=pataxos+com+mandioca&rlz
https://www.google.com/search?q=tirinha+do+papa+capim+polui%C3%A7%C3%A3o&tb
https://www.google.com/search?q=tirinha+do+papa+capim+polui%C3%A7%C3%A3o&tb
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PATRIMÔNIOS CULTURAIS 

     Mesmo que as cidades se transformem, alguns locais e construções são 

considerados muito importantes para determinados grupos sociais. Esses 

locais e construções têm um valor simbólico coletivo e são reconhecidos como 

patrimônios culturais. Em alguns casos, não só uma construção, mas todo 

um conjunto urbano pode ser considerado patrimônio. O centro histórico da 

cidade de Diamantina, em Minas Gerais, é protegido por ser um importante 

testemunho da busca por pedras preciosas no período colonial.  

     No Brasil, há órgãos oficiais de preservação que são responsáveis por 

identificar e proteger os patrimônios culturais para que eles não desapareçam 

com o passar de tempo e possam ser conhecidos pelas futuras gerações. 

 

 

CENTRO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2016. 

https://diamantina.mg.gov.br/turismo/pontos-turisticos/ 

 

 ATIVIDADE 7- Responda as questões abaixo: 

a) Por que alguns lugares e construções são conhecidos como 

patrimônios culturais? 

 
b) Qual é a responsabilidade dos órgãos oficiais de preservação dos 

patrimônios culturais? 



 EMEB PROFESSORA LETÍCIA BEATRIZ PESSA 

ATIVIDADE 3º. ANO - SEMANA DE 24 A 28 DE AGOSTO 

 
11 

 

 

  

ATIVIDADE 8 –Pesquise e escolha um patrimônio cultural brasileiro 

e anote em seu caderno as seguintes informações: 

 

-Construção ou lugar 

-Cidade 

-Ano da construção 

-Ano em que se tornou patrimônio cultural 

-Importância deste lugar ou construção 

 

Até a próxima semana !   

 

Fontes: 

-Editora Moderna (Org.). Buriti Mais História.PNLD.1. ed. São Paulo, 2017. 

-Editora Moderna (Org.). Buriti Mais Geografia.PNLD.1. ed. São Paulo, 2017. 

ARTE 

     Dando sequência as atividades e ao assunto abordado do livro Novo 

Pitanguá 3º ano, Arte Africana “Uma arte colorida e globalizada”. 

OBJETIVO: Ampliar o repertório sobre artistas africanos 

 

UMA ARTE COLORIDA E GLOBALIZADA 

 

     Na arte contemporânea africana predominam temas urbanos. Os artistas 

africanos produzem uma arte diversificada e colorida. 

     O fotógrafo marroquino Hassan Hajjaj (1961), por exemplo, produz fotos que 

retratam aspectos da vida urbana nas grandes cidades africanas. 
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Making off do fotógrafo e designer Hassan Hajjaj, em Marraquexe, Marrocos,2014. 

 
 

     Outra artista importante é a fotógrafa etíope Ainda Muluneh, nascida em 

1974.Em suas obras, os corpos são pintados e fotografados em fundos 

coloridos. Sobre as pinturas corporais, a artista afirma que optou por trabalhar 

com elas porque são inspiradas na arte corporal tradicional de todo continente 

africano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida na cidade, de Ainda Muluneh.Foto, 80 cm x 80 cm.2016, coleção particular. 
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  O trabalho de Ainda procura romper com os estereótipos relacionados 

ao continente africano. A artista afirma que os ocidentais, quando pensam 

sobre África, muitas vezes só se lembram de animais selvagens, guerra e 

fome. 

     O preconceito cultural é um juízo preconcebido que em geral se manifesta 

em uma atitude discriminatória. Pessoas, lugares ou tradições consideradas 

diferentes ou “estranhas” costumam indicar um desconhecimento daquela 

cultura, ou grupo social. 

 

 

  ATIVIDADE 9 - Vimos que a arte contemporânea africana é rica em 

cores e conhecemos o trabalho de Ainda Muluneh. 

Agora vamos criar nossos retratos coloridos. Como fazer: 

 

Materiais 

*Foto fotocopiadora em tamanho A4                 

   *papel colorido 

*Lápis de cor                                                      

  *tesoura com pontas arredondadas 

*Canetas hidrocor                                               

 *cola branca 
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Fontes: 

Texto do livro do aluno Novo Pitanguá 4º ano 2019 Editora Moderna; 

Imagens retiradas do livro do aluno 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Objetivo da Proposta: 



 EMEB PROFESSORA LETÍCIA BEATRIZ PESSA 

ATIVIDADE 3º. ANO - SEMANA DE 24 A 28 DE AGOSTO 

 
15 

 

 Desenvolver pensamento estratégico de acordo com a problemática 

imposta; 

 Aprimorar a coordenação motora fina (pequenos grupos musculares); 

 Promover vivências descontraídas entre educando e seus familiares; 

 Desenvolver atividade lúdica utilizando materiais de fácil acesso; 

 Promover gasto calórico em meio as adversidades provocadas pela 

pandemia. 

 

QUEIMADA COM TAMPINHAS 

 

     O jogo de Queimada é muito conhecido em nosso país. Como o Brasil é 

muito grande, as regras ao longo dele sofrem variações, mas a base do jogo se 

mantém. Trata-se de duas equipes que tentam acertar os oponentes com uma 

bola, portanto cada time deve tentar “queimar” o maior número de adversários 

e ao mesmo tempo evitar serem “queimados”. 

     O jogo se passa em um terreno no formato retangular dividido ao meio 

(cada equipe se posiciona em uma metade do campo).  

     O número de jogadores é bastante flexível e varia principalmente de acordo 

com o tamanho do campo. 

     O jogo de Queimada também recebe outros nomes como: Barra Bola, 

Carimba, Baleado, Caçador etc. 
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 ATIVIDADE 10 - Leia atentamente às explicações, pois nesta aula 

aprenderemos a jogar a Queimada de uma forma diferente. Este 

jogo se chama “Queimada com Tampinhas”. 

 

 Participantes: será necessário 2 ou mais jogadores; 

 

 Materiais Necessários:  

- Aproximadamente 14 tampinhas de refrigerantes, sendo 7 de cada cor (nada 

impede que realize com menos ou mais tampinhas, o importante é que cada 

time possua a mesma quantidade); 

- Uma fita adesiva ou giz. 

 

 Espaço do jogo: Qualquer superfície lisa que possa ser demarcada 

com fita adesiva ou riscada com giz conforme modelo abaixo. Você pode fazer 

do tamanho que achar melhor de acordo com o espaço que tenha disponível 

em sua casa. 

: 

 

 Como jogar:  

 

- Cada jogador irá distribuir em seu campo seus jogadores (tampinhas) da 

maneira que achar melhor. A seguir, um exemplo de posicionamento: 
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- Os adversários sortearão quem iniciará a partida. O jogador que iniciar 

escolherá qualquer tampinha de seu time para dar um “peteleco” na posição 

em que ela se encontra e tentar fazer com que toque alguma das peças 

adversárias. Se conseguir isto, o jogador adversário tem de retirar a peça 

atingida do jogo e o jogador que acertou o adversário retornará sua peça para 

a mesma posição em que ela se encontrava. Caso o jogador que der o 

peteleco não acertar a tampinha adversária, sua peça deverá retornar à 

posição em que estava antes da jogada e assim passará a vez ao seu 

adversário. 

 

     Ganhará o jogo aquele que conseguir acertar, primeiro, todas as peças do 

adversário! 

 

 ATIVIDADE 11 - A cada partida disputada o jogador que perder 

terá de realizar a sequência de exercícios abaixo. Nada impede que 
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o vencedor seja um bom amigo e realize também! 

 

     Abdominal: Deitado sobre colchonete ou cobertor dobrado. Pés apoiados no 

solo. Deverá retirar do solo somente a parte superior da coluna como na 

imagem. Realizará 10 movimentos. 

 

 

     Prancha: Se manterá na posição de prancha por aproximadamente 10 

segundos. O contato com o solo acontece somente com as pontas dos pés e 

com os antebraços. 

 

 

     Agachamento Estático: Se manterá nesta posição por aproximadamente 10 

segundos. 
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 ATIVIDADE 12 - Registrar em seu caderno como foi a 

experiência de ter jogado a “Queimada com Tampinhas”, 

relatando quem jogou com você, quem venceu maior número 

de partidas e qualquer outro comentário que queira descrever. 

  

Fontes: 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/jogo-

queimada.htm#:~:text=O%20jogo%20de%20queimada%20tamb%C3%A9m,Baleado%20

no%20estado%20da%20Bahia. 

http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/exercicios-fisicos-no-periodo-de-

quarentena-como-e-o-que-fazer 

https://escolaeducacao.com.br/curso-gratuito-de-exercicios-fisicos-em-casa/ 

https://archtrends.com/blog/exercicios-fisicos-em-casa/ 

Instagram:    @edf.prof.marcos 

 

       Chegamos ao fim de mais uma semana!    

       

    Aproveite o sábado e o domingo para brincar bastante em casa. 
Continuem se cuidando, seguindo todas as recomendações dos médicos e 
cientistas! Eles estão trabalhando muito para que todos fiquem bem.  

 

Não esqueça de entrar no nosso grupo de whatsapp. 

     Tenham a certeza de que tudo isso passará!         

                                                                        Boa semana a todos, até breve! 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/jogo-queimada.htm#:~:text=O%20jogo%20de%20queimada%20tamb%C3%A9m,Baleado%20no%20estado%20da%20Bahia.
https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/jogo-queimada.htm#:~:text=O%20jogo%20de%20queimada%20tamb%C3%A9m,Baleado%20no%20estado%20da%20Bahia.
https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/jogo-queimada.htm#:~:text=O%20jogo%20de%20queimada%20tamb%C3%A9m,Baleado%20no%20estado%20da%20Bahia.
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/exercicios-fisicos-no-periodo-de-quarentena-como-e-o-que-fazer
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/exercicios-fisicos-no-periodo-de-quarentena-como-e-o-que-fazer
https://escolaeducacao.com.br/curso-gratuito-de-exercicios-fisicos-em-casa/
https://archtrends.com/blog/exercicios-fisicos-em-casa/

