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 Escolha na semana um horário para o estudo. 

 Sempre que possível, assista os vídeos sugeridos pelos 

professores, pois eles te ajudarão a compreender os 

conteúdos.  

 Mesmo que você já saiba fazer; realize apenas as 

atividades indicadas neste material. 

 Todas as atividades aqui propostas complementam o 

caderno “Construindo aprendizagens”, portanto 

acreditamos que quanto mais o aluno praticar, mais ele irá 

aprender.  

 Nesta semana iremos aplicar as atividades e na próxima 

você poderá conferir a correção no gabarito, que fica no 

final deste material. Você pode corrigir as atividades 

colocando um sinal de certo (igual fazíamos em sala de 

aula).  

Semana 21 – 31/08 a 04/09/2020 

 

MAIS UMA SEMANA SE INICIA E ESPERAMOS QUE ESTEJAM TODOS BEM E SE 

CUIDANDO: USANDO MÁSCARA E HIGIENIZANDO CONSTANTEMENTE AS MÃOS. 

 NAS PRÓXIMAS SEMANAS ESTAREMOS CONCILIANDO AS ATIVIDADES ONLINE AO 

MATERIAL QUE VOCÊS RECEBERAM: O CADERNO “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS”. 

 

ORIENTAÇÕES ACERCA DO MATERIAL: 

 

NAS ÚLTIMAS FOLHAS DESTE MATERIAL ESTAMOS ENVIANDO ATIVIDADES 

ADAPTADAS, SÃO ATIVIDADES MAIS SIMPLES, DE ACORDO COM AS DIFICULDADES QUE 

NOTAMOS EM SALA DE AULA. NESTE CASO, É NECESSÁRIO QUE OS RESPONSÁVEIS 

LEIAM AS COMANDAS (PERGUNTAS) PARA A CRIANÇA E A AUXILIE NA REALIZAÇÃO. 

ATENÇÃO: OS ALUNOS QUE JÁ SABEM LER NÃO PRECISAM FAZER ESTAS PÁGINAS. 
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MATEMÁTICA 

 

Nesta semana vamos falar das FIGURAS GEOMÉTRICAS NÃO PLANAS, também 

conhecidas por SÓLIDOS GEOMÉTRICOS ou FIGURAS TRIDIMENSIONAIS. 

Depois de aprender sobre as figuras geométricas não planas, você irá realizar as atividades 

propostas no CADERNO “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS”, e para isso vamos utilizar as 

páginas 25, 26 e 27, atividade 12. 

 

Atividades: Para iniciar este conteúdo, vamos relembrar o significado de FIGURAS PLANAS, para 

então compreender o que são as figuras não planas. Antes de iniciar os estudos, sugerimos que 

assistam os vídeos abaixo e leiam atentamente as explicações. 

 

 

 

 

 

 

FIGURAS PLANAS E FIGURAS NÃO-PLANAS: 

 

 As figuras planas estão presentes no plano. Podemos citar, como exemplo, o triângulo, o 

quadrado, o retângulo, o círculo, o hexágono etc. Além disso, as figuras planas possuem apenas 

duas dimensões: largura e comprimento. 

 Já as figuras não-planas, ou formas tridimensionais, são aquelas que possuem três 

dimensões: largura, comprimento e altura, portanto possuem volume (são aquelas que podemos 

tocar). Exemplo: nosso caderno é um PARALELEPIPEDO, nossa garrafinha de água é um 

CILINDRO, a bola que brincamos na Educação Física é uma ESFERA etc. Observe: 

 

 

 

 

 

 

Fonte da imagem: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/89/figuras-planas-e-nao-planas 

Sugestões de vídeo: 

“Sólidos Geométricos para crianças” - https://www.youtube.com/watch?v=_gEm11EDh5U 

“Figuras Geométricas tridimensionais” - https://www.youtube.com/watch?v=Oz9UwuYH0X4 

“Figuras geométricas e sólidos geométricos” - https://www.youtube.com/watch?v=PFG28k0S2jk 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/89/figuras-planas-e-nao-planas
https://www.youtube.com/watch?v=_gEm11EDh5U
https://www.youtube.com/watch?v=Oz9UwuYH0X4
https://www.youtube.com/watch?v=PFG28k0S2jk
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Buriti Mais Matemática – 3º ano Ensino Fundamental. Carolina Maria Toledo – 1ª ed. – São Paulo: Moderna, 2017.  

  

Observe as páginas 130 e 131 do nosso livro de Matemática. RESPONDA ORALMENTE: 

para construir a maquete deste prédio e a região em volta dele, quais formas geométricas foram 

utilizadas?  

 

Agora, vamos refletir sobre as suas respostas: 

→ No alto do prédio, temos os CILINDROS. 

→ Em alguns telhados, temos as PIRÂMIDES. 

→ Em algumas árvores, temos os CONES. 

→ Na construção azul, na piscina e no formato do piso da fonte, temos HEXÁGONOS. 

→ Já as janelas têm os formatos de retângulos e quadrados. 

 

NOMEANDO OS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS: 
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 Como já explicamos acima, os sólidos geométricos são figuras tridimensionais, ou seja: 

possuem largura, comprimento e altura. Abaixo temos alguns exemplos de sólidos geométricos: 

 

Fonte da imagem: https://www.todamateria.com.br/solidos-geometricos/ 

 

EXERCÍCIOS: 

 

1) Observe a imagem abaixo e responda (EM SEU CADERNO) com V (VERDADEIRO) ou F 

(FALSO). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte da imagem: https://ensinarhoje.com/atividades-com-solidos-geometricos/ 

 

a) (      ) O objeto B é uma esfera. 

b) (      ) Os objetos A e D são iguais. 

c) (      ) O objeto H é um paralelepípedo, assim como o objeto G. 

d) (      ) O objeto E é um cone. 

e) (      ) Na mesa tem três cilindros. 

f)  (      ) O objeto J é uma pirâmide. 

g) (      ) O objeto I é um quadrado. 

https://www.todamateria.com.br/solidos-geometricos/
https://ensinarhoje.com/atividades-com-solidos-geometricos/
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2) Leia a tirinha do “Gaturro” e depois responda as questões (EM SEU CADERNO): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte da imagem: http://blog.portalpositivo.com.br/eadef2_2014/files/2014/03/gaturro-solidos.jpg 

 

a) Em quantas formas geométricas Gaturro se transformou?  

b) Estas formas que ele se transformou são planas ou não-planas? Explique a sua resposta. 

c) Em que forma geométrica Gaturro se transformou no segundo quadrinho? 

d) Em qual quadrinho Gaturro se transformou em uma esfera? 

e) Em qual quadrino Gaturro se transformou em um cone? 

f) Na sua opinião, porque Gaturro se transformou em tantas formas? 

  

Agora que treinamos um pouco, pegue o CADERNO “CONSTRUINDO 

APRENDIZAGENS”, vá até as páginas 25, 26 e 27 na ATIVIDADE 12 e faça o 

que se pede. Treinando ficará cada vez mais fácil aprender.  

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.portalpositivo.com.br/eadef2_2014/files/2014/03/gaturro-solidos.jpg


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
E.M. DR. MÁRIO SANTALÚCIA 

 
Atividades online - 3º. Ano do Ensino Fundamental 

 
 

6 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Existem diferentes tipos de gênero textual, nós já estudamos alguns, como por exemplo a 

poesia, a fábula, os quadrinhos. 

Hoje, vamos ver mais um tipo de gênero textual: o CARTAZ. 

O CARTAZ é um tipo de texto rápido e objetivo, que explica determinado assunto e seja de 

fácil entendimento até mesmo para quem não saber ler. 

O Cartaz pode ser sobre um filme, uma novela, um evento, um parque, enfim muitas 

possibilidades.  

Exemplo de cartaz: 

 

Cartaz sobre a Campanha de Vacinação 

Fonte:  https://www.gerasist.com/wp-content/uploads/cartaz-3.jpg acessada em 24/08/2020 

 

 

https://www.gerasist.com/wp-content/uploads/cartaz-3.jpg%20acessada%20em%2024/08/2020


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
E.M. DR. MÁRIO SANTALÚCIA 

 
Atividades online - 3º. Ano do Ensino Fundamental 

 
 

7 

 

Cartaz de Filme 

Fonte: https://revistacrescer.globo.com/Diversao/noticia/2019/03/toy-story-4-animacao-tem-cartaz-e-trailer-oficial-

divulgados.html acessado em 24/08/2020 

 

  

 No nosso CADERNO “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” na ATIVIDADE 05, 

nas páginas 08 e 09, você encontra uma atividade sobre CARTAZES. Basta 

responder as questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://revistacrescer.globo.com/Diversao/noticia/2019/03/toy-story-4-animacao-tem-cartaz-e-trailer-oficial-divulgados.html
https://revistacrescer.globo.com/Diversao/noticia/2019/03/toy-story-4-animacao-tem-cartaz-e-trailer-oficial-divulgados.html
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HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍDEO 01: https://www.youtube.com/watch?v=V6Sag-caZCU 

VÍDEO 02: https://www.youtube.com/watch?v=TvqanL1Anto 

VÍDEO 03: https://www.youtube.com/watch?v=64QNjBN8paI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V6Sag-caZCU
https://www.youtube.com/watch?v=TvqanL1Anto
https://www.youtube.com/watch?v=64QNjBN8paI
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Fonte: LUNGOV, Mônica; FUNARI, Raquel dos Santos (ed.). Aprender Juntos História. São Paulo: Edições SM 

2017. 
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Fonte: LUNGOV, Mônica; FUNARI, Raquel dos Santos (ed.). Aprender Juntos História. São Paulo: Edições SM 

2017. 
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GEOGRAFIA 

 

Nesta semana retomaremos as atividades do livro Buriti Mais Geografia.  

 Nas atividades anteriores aprendemos a identificar qual a matéria-prima é derivado os 

alimentos que consumimos, da Agricultura ou da Pecuária. 

 Para isso, leia o texto com atenção e responda as perguntas em seu caderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: JOOMAA, Lina (ed.). Buriti Mais Geografia. São Paulo: moderna 2017. 
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CIÊNCIAS NATURAIS 

 

Na semana passada iniciamos em Ciências Naturais o conteúdo sobre ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL. Conhecemos a importância dos alimentos para nossa saúde e identificamos quais os 

Dicas para a escrita 

do texto: (questão D 

página 53) 

Antes de escrever o 

texto no caderno, 

pegue uma folha e 

faça um rascunho de 

suas ideias.  

Fazer rascunhos é 

uma boa maneira de 

organizar as ideais, 

de colocar no papel 

todos os 

pensamentos antes 

de finalizar o texto. O 

rascunho ajuda a 

tornar o texto 

definitivo mais claro. 

Você pode escrever o 

texto seguindo a 

mesma estrutura do 

texto apresentado na 

página 52, porém, ao 

invés do milho a 

matéria-prima será o 

leite. 

Use a sua 

criatividade! 

 

Fonte: JOOMAA, Lina (ed.). Buriti Mais Geografia. São Paulo: moderna 2017. 
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alimentos próprios para consumo. Nesta semana iremos falar sobre a importância de cuidar da 

higiene, tanto nossa, quanto dos alimentos que consumimos. 

Depois de falarmos sobre a importância da HIGIENE, você irá realizar as atividades 

propostas no CADERNO “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS”, e para isso vamos utilizar as 

páginas 34 e 35, atividade 4. 

 

 

     

 

 

 

Atividades: Quando falamos de alimentação saudável, logo nos vêm à cabeça a Pirâmide 

Alimentar e a quantidade indicada de cada alimento apresentado nela. De fato, ter uma alimentação 

saudável consiste em ter uma alimentação equilibrada e variada, mas de nada adianta pensar nisso 

se não temos bons hábitos de higiene, com o nosso corpo e com os alimentos. 

 Uma das principais dicas em relação à higiene é a importância de lavar as mãos. Mas, vale 

lembrar que lavar as mãos não é apenas passar água, pois assim estamos “dando um banho” nas 

bactérias. Observe os sete passos da lavagem das mãos: 

 

Fonte da imagem: https://consultoradealimentos.com.br/boas-praticas/higiene-e-manipulacao-de-alimentos/ 

    

Sugestão de vídeo: 

“OMS: cinco chaves para uma alimentação mais segura” 

https://www.youtube.com/watch?v=4487VycN9sE 

 

 

https://consultoradealimentos.com.br/boas-praticas/higiene-e-manipulacao-de-alimentos/
https://www.youtube.com/watch?v=4487VycN9sE
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 Vamos fazer uma lista com alguns cuidados fundamentais para se obter uma alimentação 

saudável: 

→ Lave bem os alimentos que você come cru. Por exemplo: maçã, morango, uva etc. 

→ Cozinhe bem os alimentos, principalmente aqueles de origem animal. 

→ Mantenha a cozinha sempre limpa e as lixeiras fechadas. 

→ Evite conversar, tossir ou espirrar em cima dos alimentos. 

→ Limpe bem as embalagens antes de consumir os alimentos. Principalmente agora, por conta 

do coronavírus. 

 Agora que treinamos um pouco, pegue o CADERNO “CONSTRUINDO 

APRENDIZAGENS”, vá até as páginas 34 e 35 na ATIVIDADE 4 e faça o que se 

pede. Treinando ficará cada vez mais fácil aprender.  

 

  

 

 

 

 

 

ARTE 

 

Objetivo: ao brincar, a criança está descobrindo a si mesma e ao mundo ao seu redor. 

Crianças são “pequenos cientistas”, que aprendem experienciando e explorando o corpo, texturas, 

sons, lugares, cheiros, cores, pessoas. Ao experimentar, elas analisam, elaboram intuitivamente 

estatísticas, fazem outras experimentações, avaliam, testam hipóteses e assim vão descobrindo o 

mundo. Cada uma do seu jeito. 

 

 

 

 

 

Fonte: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5962/a-alegria-e-a-historia-das-brincadeiras#atividade 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5962/a-alegria-e-a-historia-das-brincadeiras#atividade
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Jogos, brincadeiras e brinquedos do folclore: 
 

Soltar pipa: Cerca de 1000 anos antes de Cristo a pipa era utilizada como forma de 

sinalização, mas ao chegar ao Brasil, trazida pelos portugueses, a pipa se tornou somente uma 

forma de diversão. Ela voa através da força dos ventos e é controlada por uma corda que permite 

ao condutor deixá-la cada vez mais alta ou mais baixa. As pipas, também conhecidas como 

papagaios, são feitas de varetas de madeira e papel. Coloridas, são empinadas (soltadas) pelos 

meninos em dias de vento. Com uma linha, os garotos conseguem direcionar e fazer malabarismos 

no céu. 

Estilingue: também conhecidos como bodoques, são feitos de galhos de madeira e 

borracha. Os meninos usam pedras para acertar alvos (latas, garrafas e outros objetos). 

Pega-pega: esta brincadeira envolve muita atividade física. Uma criança deve correr e tocar 

outra. A criança tocada passa ter que fazer o mesmo. 

Esconde-esconde: o objetivo é se esconder e não ser encontrado pela criança que está 

procurando. A criança que deverá procurar deve ficar de olhos tapados e contar até certo número 

enquanto as outras se escondem. Para ganhar, a criança que está procurando deve encontrar 

todos os escondidos e correr para a base. 

Bola de gude: coloridas e feitas de vidro, são jogadas no chão de terra pelos meninos. O 

objetivo é bater na bolinha do adversário para ganhar pontos ou a própria bola do colega. 

Boneca de pano: feitas pelas mães e avós, são usadas em brincadeiras pelas meninas para 

simular crianças integrantes de uma família imaginária. 

Pião: o pião é um brinquedo bastante antigo, cujo formato lembra uma pera com uma das 

extremidades pontiaguda. Há referências de sua utilização como passatempo desde a época de 

Pitarco, um dos sábios da Grécia antiga que viveu por volta do ano 600 a.C. A brincadeira de pião 

ainda faz muito sucesso, principalmente, nas regiões do interior do Brasil. Feitos de madeira, os 

piões são rodados no chão através de um barbante que é enrolado e puxado com força. Muitas 

crianças pintam seus piões. Para deixar mais emocionante a brincadeira, muitos meninos fazem 

malabarismo com os piões enquanto eles rodam. O mais conhecido é pegar o pião com a palma 

da mão enquanto ele está rodando. 

Ciranda- A ciranda, que é a dança mais famosa do Brasil, foi trazida de Portugal como dança 

adulta, mas logo sofreu transformações e passou a alegrar as brincadeiras infantis. É bastante 

utilizada ainda hoje em escolas, parques e espaços que prezam as brincadeiras antigas, passando-

as às novas gerações, mostrando sua importância folclórica e cultural.  
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Amarelinha- De origem francesa, a amarelinha chegou ao Brasil e rapidamente se tornou 

popular. A brincadeira consiste em um desenho formado por blocos numerados de 1 a 9, com 

semicírculos nas extremidades que são jogados com uma pedrinha que deve obedecer às paredes 

de cada bloco. 

Peteca- Os índios que viviam no Brasil antes do seu período de descobrimento utilizavam 

uma trouxa de folha cheia de pedras que eram amarradas numa espiga de milho. Brincavam de 

jogar esta trouxa de um lado para outro, chamavam-na de Pe’teka, que em tupi significa bater. 

 

SUGESTÕES DE BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NOS LINKES ABAIXO: 

https://www.comofazeremcasa.net/15-lindos-brinquedos-reciclados-faceis-de-fazer/ 

https://comofazeremcasa.net/15-lindos-brinquedos-reciclados-faceis-de-fazer/ 

ATIVIDADE 

A proposta para a atividade da semana é brincar. Escolha a brincadeira divertida que você mais 

goste. Junte sua família brinque e seja criança. Fale para os adultos não terem vergonha e 

despertem a criança que tem dentro deles.  Se preferir construa seu brinquedo utilizando material 

reciclado como: caixas, papel, garrafas pet, barbantes entre outros. Você poderá registrar seu 

momento em uma foto para recordação e lembrança e faça uma pintura usando tinta guache da 

brincadeira ou brinquedo construído. Aproveite e brinque bastante. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Com o objetivo de aprimorar noções de estratégia e desenvolver o raciocínio lógico, 

conheceremos na aula de hoje o “Tapatan”. O Tapatan é originário das Filipinas e seus habitantes 

usam peças redondas especiais para esse jogo, três de madeira clara para um jogador, três de 

madeira escura para o outro. Apesar de algumas famílias possuírem belos tabuleiros de madeira 

para jogar, boa parte da população utiliza tabuleiros desenhados no chão. 

                 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

- 1 pedaço quadrado de papelão ou folha para desenhar o tabuleiro; 

- 6 tampinhas de garrafa (3 de cada cor) ou outros objetos que possam ser usados como peças; 

- lápis, canetinhas e régua. 

https://www.comofazeremcasa.net/15-lindos-brinquedos-reciclados-faceis-de-fazer/
https://comofazeremcasa.net/15-lindos-brinquedos-reciclados-faceis-de-fazer/
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO: 

Inicie preparando a base do jogo, em um pedaço de papelão ou folha, utilizando uma régua, 

desenhe um quadrado grande e divida-o em quatro partes, obtendo 4 quadrados menores (imagem 

1). Após, corte o quadrado maior nas diagonais conforme indicamos com a marcação em vermelho 

(imagem 3). Para finalizar, utilizando uma tampinha ou outro objeto redondo, desenhe 9 casas em 

cada encontro de linhas (imagem 5). 

   

                                                            

REGRAS DO JOGO TAPATAN:  

O jogo é praticado entre dois jogadores, cada jogador possui 3 peças e tem como objetivo coloca-

las em uma mesma linha reta, ou seja, para vencer é necessário alinhar todas as suas peças em 

uma linha reta (podendo ser na vertical, horizontal ou diagonal). 

Inicia-se com os jogadores decidindo quem colocará a primeira peça no tabuleiro, podendo 

ser através da gentileza, quando um jogador dá a oportunidade para o outro iniciar, ou por meio de 

uma disputa de par ou ímpar, pedra, papel ou tesoura (jokenpo) ou até mesmo lançando a sorte 

através do cara ou coroa com uma moeda.  

Decidido quem inicia o jogo, um jogador de cada vez coloca uma de suas peças em uma 

casa vazia, até que todas as suas peças sejam colocadas no tabuleiro. O jogador que colocou a 

primeira peça no tabuleiro será também o primeiro jogador que irá mexer uma de suas peças para 

a casa vazia mais próxima, sempre utilizando as linhas do jogo e sem pular por cima de outras 

peças (não importa se a peça é sua ou do adversário). Em seguida é a vez do segundo jogador, e 

assim vão se revezando tentando alinhar suas 3 peças em cima da mesma linha.  

EMPATE: Se nenhum jogador colocar três peças em linha e repetir a mesma jogada por três vezes, 

a partida será considerada empatada. 
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Em caso de dúvidas, sugerimos assistir o vídeo a seguir:  

Canal Jéssica Apolinário - Jogo Tapatan: https://www.youtube.com/watch?v=WmXq1OFoQ7A. 

 

FONTE: 

Unesp - Departamento de matemática - Tapatan. Disponível em: 

https://www.ibilce.unesp.br/#!/departamentos/matematica/extensao/lab-mat/jogos-no-ensino-de-matematica/. 

Acesso em: 20/08/2020. 

 

ATIVIDADES ADAPTADAS: LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 

 

NESTA SEMANA, CONTINUAREMOS COM AS ATIVIDADES 

ADAPTADAS, FALANDO UM POUCO MAIS SOBRE O FOLCLORE 

BRASILEIRO, E AINDA CONHECENDO UM POUCO MAIS SOBRE A 

CULTURA DO NOSSO PAÍS 

 

COMIDAS TÍPICAS 

 

VOCÊ SABIA QUE A CULINÁRIA TAMBÉM FAZ PARTE DO 

FOLCLORE BRASILEIRO?  

EXISTEM ALGUNS PRATOS QUE SÃO TÍPICOS DE CADA 

REGIÃO DO PAÍS. VOCÊ CONHECE ESSES PRATOS? 

→ ESCREVA O NOME DE CADA PRATO CORRESPONDE A FIGURA. 

(SE PRECISAR, PODE UTILIZAR O BANCO DE PALAVRAS 

ABAIXO). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WmXq1OFoQ7A
https://www.ibilce.unesp.br/#!/departamentos/matematica/extensao/lab-mat/jogos-no-ensino-de-matematica/
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CHURRASCO PIPOCA BATATA DOCE 

FEIJOADA MILHO AMENDOIM 

 

   

   

   

   

   

   

 

BRINCADEIRA DO TRAVA LÍNGUAS 

→ VOCÊ CONHECE ESSA BRINCADEIRA?  

 

TRAVA LÍNGUAS É UMA BRINCADEIRA ONDE TEMOS QUE 

RECITAR AS PALAVRAS RAPIDAMENTE TOMANDO MUITO 

CUIDADO PARA NÃO ERRAR 

 

COM AJUDA DE ADULTO LEIA A BRINCADEIRA E DEPOIS 

RESPONDA EM SEU CADERNO: 
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O DOCE PERGUNTOU PRO DOCE: 

QUAL O DOCE MAIS DOCE QUE BATATA DOCE?     

O DOCE RESPONDEU PRO DOCE 

QUE O DOCE MAIS DOCE QUE BATATA DOCE   

 É O DOCE DE BATATA DOCE 

 

RESPONDA EM SEU CADERNO: 

1) QUANTAS VEZES A PALAVRA DOCE APARECE? 

______________ 

 

2) QUANTAS VEZES A PALAVRA BATATA APARECE? 

_____________ 

 

3) ESCREVA QUAIS PALAVRAS VOCÊ JÁ CONSEGUE LER 

SOZINHO. 

 

MATEMÁTICA – SITUAÇÕES PROBLEMA 

→ AGORA PENSE E RESOLVA EM SEU CADERNO:   

 

1) O SACI TINHA 10 GORRROS. PERDEU 4 NO MEIO DO CAMINHO. 

COM QUANTOS GORROS ELE FICOU? 
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2) IARA TINHA GUARDADO 20 CONCHINHAS DO MAR. AO IR 

BRINCAR NO MAR ENCONTROU MAIS 15 CONCHINHAS. COM 

QUANTAS CONCHAS DO MAR ELA FICOU? 

                                                                                       

     

 

 

 ATIVIDADES ADAPTADAS: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER E/OU APRIMORAR A 

COORDENAÇÃO MOTORA, CONSTRUIREMOS HOJE UM BILBOQUÊ. 

ESSE BRINQUEDO DE NOME DIFERENTE FOI INVENTADO HÁ MUITO 

TEMPO E NÃO SE SABE AO CERTO QUEM COMEÇOU COM A 

BRINCADEIRA, O DESAFIO É CONSEGUIR FAZER A BOLINHA CAIR 

DENTRO DO BRINQUEDO. 

  

MATERIAL NECESSÁRIO: 

- UMA GARRAFA PET 

- PAPEL, FITA ADESIVA, BARBANTE E TESOURA SEM PONTA 

 

INSTRUÇÕES PARA A CONFECÇÃO: 
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COM A AJUDA DE UM ADULTO, UTILIZE A TESOURA SEM 

PONTA PARA CORTAR A GARRAFA PET, LEMBRE-SE QUE VOCÊ VAI 

UTILIZAR A METADE QUE TEM O GARGALO (PARA FACILITAR 

AMASSE LEVEMENTE O LOCAL ONDE IRÁ REALIZAR O CORTE). EM 

SEGUIDA COLE FITA ADESIVA NA BORDA DA GARRAFA, NO LOCAL 

ONDE FOI REALIZADO O CORTE, PARA NINGUÉM MACHUCAR O 

DEDO. AGORA, FAÇA UMA BOLINHA DE PAPEL AMASSADO E PASSE 

FITA ADESIVA EM VOLTA DELA, PARA DEIXÁ-LA FIRME.  

PARA FINALIZAR, CORTE UM PEDAÇO DE CERCA DE 30CM DE 

BARBANTE E PRENDA UMA DAS PONTAS DO BARBANTE NA 

BOLINHA. PASSE A OUTRA PONTA DO BARBANTE PELO GARGALO 

E FECHE A GARRAFA UTILIZANDO UMA TAMPINHA OU AMARRE O 

BARBANTE NO GARGALO DA GARRAFA.  

 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO: 

ESTIQUE O BRAÇO E JOGUE O BILBOQUÊ PARA CIMA, SEM 

SOLTÁ-LO. TENTE FAZER A BOLINHA CAIR DENTRO DO 
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BRINQUEDO. DEPOIS DE GANHAR PRÁTICA, VOCÊ PODE 

EXPERIMENTAR CONTAR QUANTAS VEZES CONSEGUE ACERTAR A 

BOLINHA SEM ERRAR. USE A CRIATIVIDADE, INVENTE NOVOS 

DESAFIOS E EXPLORE COM A FAMÍLIA! 

 

FONTES:  

CANTINHO DO BRINCAR – BILBOQUE. DISPONÍVEL EM: 

HTTPS://WWW.CANTINHODOBRINCAR.COM.BR/POST-

UNICO/2023/01/01/WHY-YOU-SHOULD-START-SPEAKING-UP-IN-

CLASS.  ACESSO EM 07/07/2020. 

 

GABARITOS DA SEMANA 20 

 

GABARITO MATEMÁTICA 

 

1- Esta atividade consiste em interpretar a tabela para responder o que se pede: 

A- 300 alunos participaram da pesquisa ( observe o número na linha rosa que respresenta o 

total) 

B- Observe que a lenda do Saci, corresponde ao maior número de votos. 

C- Com apenas 10 votos, a lenda do Boitatá é a que teve menor preferência dos alunos. 

D- Em ordem fica: Saci, Iara, Mula Sem Cabeça, Curupira e Boitatá. 

E- Resposta pessoal. 

 

2- Observando a tabela, substitua as lendas pelo valor total de votos. A resposta segue na 

coluna cor de laranja: 

A)- BOITATA + SACI =  140 D)- SACI – CURUPIRA = 100 

B)- IARA + SACI =  210 E)- IARA – BOITATÁ = 70 

C)- MULA SEM CABEÇA + CURUPIRA = 80 F)- CURUPIRA – BOITATÁ = 20 

 

https://www.cantinhodobrincar.com.br/POST-UNICO/2023/01/01/WHY-YOU-SHOULD-START-SPEAKING-UP-IN-CLASS
https://www.cantinhodobrincar.com.br/POST-UNICO/2023/01/01/WHY-YOU-SHOULD-START-SPEAKING-UP-IN-CLASS
https://www.cantinhodobrincar.com.br/POST-UNICO/2023/01/01/WHY-YOU-SHOULD-START-SPEAKING-UP-IN-CLASS
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Atividades 3 e 4: Através das comandas do quadro o aluno deverá preencher o gráfico e a 

legenda: 

 

 

5- Para preencher a tabela o aluno deverá observar o gráfico: 

 

PRODUTO MERCADO “BAIRRO NOSSO” MERCADO “BOM PREÇO” 

1 LITRO CLORO R$  2,50 R$ 3,50 

1 LITRO DE ÁLCOOL R$ 5,00 R$ 5,50 

1 LITRO DE DETERGENTE R$ 2,00 R$ 1,50 

6- O mercado mais em conta é o mercado “BAIRRO NOSSO”. 

7- Ir aos dois mercados e comprar todos os produtos com os menores preços é a melhor forma 

de economizar. 

8- No mercado “BAIRRO NOSSO” gastaria R$9,50 e no mercado “BOM PREÇO” gastaria 

R$10,50. 

SACI IARA MULA SEM CABEÇA CURUPIRA BOITATÁ

0

1

2

3

4

5

6

MERCADO
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DETERGENTE

TÍTULO PESSOAL 
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     CADERNO “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” – ATIVIDADE 11, PÁGINA 25: 

 

 

A) O DOCE MAIS VOTADO FOI CHOCOLATE. 

B) 22 CRIANÇAS VOTARAM. (Para chegar nessa resposta é necessário contar os tracinhos). 

C) REPRESENTAÇÃO DO GRÁFICO: 

 

 

GABARITO LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Segue as respostas das atividades de Língua Portuguesa postadas semana passada. 

Antes de corrigir, releia as informações e suas respostas, depois verifique se estão 

corretas. Lembrando que as atividades foram sobre adivinhas, abaixo o que são 

adivinhas para você relembrar antes de corrigir. Vamos lá! 

 

 

 

 

 

 

 

 

As adivinhas, também conhecidas como adivinhações ou "o que é, o que 

é" são perguntas em formato de charadas desafiadoras que fazem as pessoas 

pensar e se divertir. São criadas pelas pessoas e fazem parte da cultura 

popular e do folclore brasileiro. 
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ATIVIDADE 01: Você respondeu a 10 adivinhas, esperamos que tenha se divertido. Será que 

acertou todas? Vamos conferir: 

1 – O que é, o que é? O que a areia disse para o mar? Deixa de onda. 

2 – O que é, o que é? O que é que está na ponta final do fim, no início do meio e no meio 

do começo? A letra M. 

3 – O que é, o que é? É um pássaro brasileiro e seu nome de trás para frente é igual? Arara. 

4 – O que é, o que é? O que anda com os pés na cabeça? O piolho. 

5 – O que é, o que é? O que tem no meio do ovo? A letra V 

6 – O que é, o que é? Surdo e mudo, mas conta tudo? O livro. 

7 – O que é, o que é? O que a esfera disse para o cubo? Deixa de ser quadrado. 

8 – O que é, o que é? O que o tomate foi fazer no banco? Tirar extrato. 

9 – O que é, o que é? Quando um tigre se parece com um velho? Quando é um tigre de bengala. 

10 – O que é, o que é? Qual é o bicho que anda com as patas? O pato. 

 

ATIVIDADE 02: Você criou 03 adivinhas, em seu caderno. Observe novamente o quadro abaixo e 

releia suas adivinhas para ver se estão com todas as características corretas. RESPOSTA 

INDIVIDUAL 

 
FONTE DAS INFORMAÇÕES ACIMA: https://escolakids.uol.com.br/portugues/adivinhas-o-que-e-o-que-e.htm 

      

 

 

ADIVINHAS
Começa com uma 

PERGUNTA INICIAL: “O que 
é, o que é?”. Essa pergunta 

inicial tem o objetivo de 
chamar a atenção do 

interlocutor para a pergunta 
seguinte, já com a intenção 

de desafiar e estimular a sua 
solução. Ex:

- O que é, o que é? Cai em 
pé e corre deitado? A Chuva.

A segunda pergunta da 
adivinha é aPERGUNTA 

DESAFIO. Por meio dessa 
pergunta, o interlocutor (a 

pessoa com quem se 
conversa) é levado a utilizar-
se de conhecimentos sociais, 
culturais e linguísticos para a 

solução do problema 
proposto.  EX: 

- O que é, o que é? Tenho 
cauda, mas não sou cão. Não 
tenho asas e sei voar. Se me 
largam, eu não subo. Saio ao 
vento para brincar. A Pipa.

Depois das perguntas 
inical e desafio, é 

necessário que haja a 
RESPOSTA. Assim, 

percebe-se que esse 
tipo de texto trata-se 
de um diálogo e, por 

isso, exige alguém que 
faz a pergunta e 

alguém que a 
responde

https://escolakids.uol.com.br/portugues/adivinhas-o-que-e-o-que-e.htm
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     CADERNO “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” – ATIVIDADE 03, PÁGINA 06: 

 

RESPOSTAS: 

1. RELÓGIO 

2. ALHO 

3. PIOLHO 

4. BURACO 

 

GABARITO: CIÊNCIAS HUMANAS 

 

     CADERNO “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” – ATIVIDADE 02, PÁGINAS 41 E 42: 

 

1. OBSERVE AS FIGURAS ABAIXO E IDENTIFIQUE QUAIS SÃO LUGARES PRIVADOS OU 

PÚBLICOS. 

 

 

2. RESPOSTA PESSOAL. 

3. RESPOSTA PESSOAL. 

 

GABARITO: CIÊNCIAS NATURAIS 

 

 X  X 

 X  X 

NA 1ª IMAGEM TEMOS UM 

PARQUE, OU SEJA, UM ESPAÇO 

PÚBLICO. NA 2ª IMAGEM TEMOS 

UM SHOPPING, QUE É UM LOCAL 

PRIVADO, MAS COM ACESSO AO 

PÚBLICO; NA 3ª IMAGEM TEMOS 

UMA CASA, QUE É UM ESPAÇO 

PRIVADO E POR FIM, NA 4ª 

IMAGEM TEMOS O PARQUE DO 

PAÇO, OUTRO ESPAÇO 

PÚBLICO. 
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1. Se não ingerirmos a quantidade necessária de nutrientes, teremos uma carência do mesmo, daí 

nosso organismo não terá um bom desenvolvimento e isso acarreta problemas de saúde e até 

mesmo, excesso de peso. 

2. Reposta pessoal 

 

     CADERNO “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” – ATIVIDADE 03, PÁGINAS 34: 

 

RESPOSTA PESSOAL, MAS SEGUE SUGESTÃO DE RESPOSTA PARA A ATIVIDADE 

PROPOSTA. 

 

O que devemos comer com 

frequência? 

O que devemos evitar? 

 

 


