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EM SEU CADERNO, TODOS OS DIAS FAÇA O CABEÇALHO. 

ANOTE AS RESPOSTAS DO QUE FOR SOLICITADO. 



COMPONENTE CURRICULAR: PORTUGUÊS 
 

Contextualização:Em nossas aulas, realizamos leituras e atividades em busca de informações 

em diversos textos ede escrita correta das palavras, então, vamos relembrar. 
 

Objetivo da atividade: Localizar informações explícitas em texto informativo e poemas ; 

Diferenciar o uso, na escrita, de E e não I, de O e não U. 

 
1) LEITURA E COMPREENSÃO DE TEXTO INFORMATIVO- TUBARÃO. 
REALIZAR O REGISTRO DO TEXTO E DAS QUESTÕES NO CADERNO 

 

 
https://www.pedagogia.com.br/atividades.php 

 

2) LIVRO: LÍNGUA PORTUGUESA, P. 28. OS ALUNOS QUE ESTÃO COM O LIVRO, PODEM 
REALIZAR A ATIVIDADE NO MESMO. OS QUE ESTIVEREM SEM, DEVERÃO REALIZAR AS 
ATIVIDADES NO CADERNO. 

https://www.pedagogia.com.br/atividades.php


 

Fonte :Buriti mais:Português- organizadora Editora Moderna;obra coletiva desenvolvida e 
produzida pela Editora Moderna;editora responsável Marisa Martins Sanchez-1.ed- São 
Paulo:Moderna,2017. 

 
 

3) LIVRO: LÍNGUA PORTUGUESA, P. 29. OS ALUNOS QUE ESTÃO COM O LIVRO, PODEM 
REALIZAR A ATIVIDADE NO MESMO. OS QUE ESTIVEREM SEM, DEVERÃO REALIZAR AS 
ATIVIDADES NO CADERNO 



 
Fonte :Buriti mais:Português- organizadora Editora Moderna;obra coletiva desenvolvida e 
produzida pela Editora Moderna;editora responsável Marisa Martins Sanchez-1.ed- São 
Paulo:Moderna,2017. 



4) APRENDEMOS EM SALA DE AULA O QUE É UM POEMA E QUE ELE É COMPOSTO DE 
ESTROFES, VERSOS E RIMAS. 

 
 

AGORA LEIA E COPIE NO SEU CADERNO O POEMA: 
 
 

Poema: Leilão de Jardim 
Cecília Meireles 

 

 

Quem me compra um jardim com flores 
Borboletas de muitas cores, 
lavadeiras e passarinhos, 
ovos verdes e azuis 
nos ninhos? 

 
Quem me compra este caracol? 
Quem me compra um raio de sol? 
Um lagarto entre o muro e a hera, 
uma estátua da Primavera? 

 

Quem me compra este formigueiro? 
E este sapo, que é jardineiro? 
E a cigarra e a sua canção? 
E o grilinho dentro do chão? 

 
(Este é meu leilão!) 

 
COMPREENDENDO O POEMA( LEIA E COPIE AS QUESTÕES NO SEU CADERNO) 

 
 

1) Qual o título do poema? 

2) Qual a sua autora? 

3) Quantas estrofes tem o poema? 

4) Quais os bichinhos que são citados no poema? 

5) O que é um leilão? Pesquise no dicionário. 

6) Retire do poema o que se pede: 

a. Uma palavra com rr: 

 
b. Duas palavras com nh: 

 
c. Uma palavra com ch: 



7) Encontre no poema as rimas para as palavras abaixo: 

a) Flores 
b) Passarinhos 
c) Caracol 
d) Hera 
e) Formigueiro 
f) Canção 

 
8) É possível leiloar “um jardim com flores e borboletas de muitas cores”? 

 
9) O que está sendo leiloado? 

 
10) Que mensagem Cecília Meireles quis transmitir com este poema? 

 
11) Na sua opinião, esse poema existe? 

 
12) Agora, desenhe como você imagina esse jardim. 

 
 

https://www.pedagogia.com.br/atividades.php 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nas nossas aulas aprendemos sobre o gênero textual fábula, nesta 
atividade você deverá fazer a leitura e cópia da fábula e questoes e responder no seu caderno as 
questões referentes a fábula abaixo. 

 

OBJETIVOS: Ler e reconhecer os diversos gêneros textuais no contexto social. Emitir opinião e 
fazer comentários pessoais. 

https://www.pedagogia.com.br/atividades.php


 

https://www.pedagogia.com.br/atividades.php 

https://www.pedagogia.com.br/atividades.php


 

https://www.pedagogia.com.br/atividades.php 

https://www.pedagogia.com.br/atividades.php


 
 

 
https://www.pedagogia.com.br/atividades.php 

 
 

Agora que você realizou as atividades referentes a esta fábula ,faça em seu caderno um 
desenho da fábula 

https://www.pedagogia.com.br/atividades.php


COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

 
 

Contextualização: Em outros momentos em sala de aula conversamos sobre “o que entendemos por 
paisagem”, “que paisagem não é igual à que vemos em um quadro (estática, parada)” e que “tudo 
aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem... pode ser formada também por 
cores, movimentos, odores, sons etc”. Quem disse isso foi Milton Santos, um grande geógrafo. Pois 
bem, agora é com você: leia o texto com bastante atenção e faça o que se pede: 

 
Objetivo: Compreender o significado de paisagem; perceber que as paisagens são constituídas de 
elementos naturais e elementos culturais; identificar os elementos que compõem a paisagem do 
lugar de vivência. 

 
Atividades: 
2) LIVRO: GEOGRAFIA, PÁGS. 10 e13 

Obs: 1) As atividades estão anexas. 

2) Todas as atividades devem ser feitas no caderno. 
 

3) Os alunos do 3º ano A e F já realizaram estas atividades, portanto devem fazer a releitura 
do texto, com bastante atenção, das páginas citadas acima. 

 
 

Anexos das atividades de Geografia 



 



 
 

Fonte:Buriti mais:geografia-organizadora Editora Moderna;obra coletiva concebida,desenvolvida e 
produzida pela Editora Moderna ;Lina Youssef Jomaa.- 1.ed.- São Paulo:Moderna,2017 
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Fonte:Buriti mais:geografia-organizadora Editora Moderna;obra coletiva concebida,desenvolvida e 
produzida pela Editora Moderna ;Lina Youssef Jomaa.- 1.ed.- São Paulo:Moderna,2017 



COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

 
 
 

Contextualização: O bairro é uma parte da cidade. As regiões centrais das cidades possuem 
características geralmente comuns? E as regiões mais afastadas assemelham-se quanto a sua 

composição? Pois é, isso faz com que existam os tipos de bairro, conforme foram organizados. Cada 
bairro tem sua história. De forma geral, os bairros podem ser constituídos por ruas, casas, edifícios, 
condomínios, indústrias, praças, comércio, entre outros. 

 
 

Objetivo: Identificar os registros de memória na cidade (nome de ruas, praças, edifícios, etc), 
discutindo os critérios que explicam a escolha desses nomes. 
Atividade: 

1) Qual é o nome do seu bairro? 
2) Que tipo de bairro é o seu? 
3) O que você pode encontrar em seu bairro? 
4) Faça um desenho que represente o seu bairro. 

 

 
Obs: Todas as atividades devem ser feitas no caderno. 



COMPONENTE CURRICULAR : CIÊNCIAS 

 
 
 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Estudar Ciências pode ser muito divertido, interessante e o mais importante, 
torna as pessoas mais competentes em qualquer área de atuação, isto é, no seu trabalho, em seus 
estudos e na sua vida no dia a dia. Então vamos começar! O nosso conteúdo a ser trabalho é o som, 
leia o texto abaixo: 

O objetivo é que você aluno (a)possa definir de uma maneira simples o conceito de som e saber 
suas propriedades. 

 
 

VAMOS ENTENDER 

É fácil de entender o que é o som, ele é onda ou à vibração de uma pedra jogada no rio. Só que não 
podemos ver, só ouvir e sentir. O som é produzido de diversas maneiras, utilizando nosso corpo, 
batendo os pés, estalando os dedos, cantando, tocando instrumentos, gritando, assobiando, batendo 
palmas, batendo na perna etc. Eles podem ser sons agradáveis (exemplos: passarinhos, música 
suave, cachoeira etc.) e sons desagradáveis (exemplos: eletrodomésticos em geral, grito, trânsito 
etc.). O som possui 4 propriedadesque são: 

1) Intensidade - Quando o som é forte ou fraco; 

2) Duração - Quando o som é longo ou curto; 

3) Altura - Quando o som é grave ou agudo; 

4) Timbre - É a personalidade do som. Um é diferente do outro. 

 
Para ficar mais divertido essa aula de ciências, após a leitura e escrita do texto acima em seu 
caderno,fica como sugestão o link destacado abaixo via internet e assista à animação no 

YouTube Parâmetros do Som (Capitão Musical) link abaixo: 
https://youtu.be/JcniLxce83Q 

 

Depois de fazer sua leitura, agora copie no seu caderno as questões abaixo e para responde-las, 
releia o texto acima “Vamos Entender”. 

 
Realizar todas as atividades no caderno: 

 
1. Desenhar e pinte sons agradáveis e desagradáveis que você pode ouvir no dia de hoje. 

 
2. Diferenciar através de desenhos os seguintes sons: 

 
a) som grave 

 
b) som agudo 

 
c) som forte 

 
d) som fraco 

 
e) som longo 

 
f) som curto 

 
 

3. Quais são as propriedades do som? Essa questão você também encontra no texto acima. 

https://youtu.be/JcniLxce83Q


COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Em nossas aulas percebemos que os números estão a todo momento no 
nosso cotidiano aprendemos que as situações problemas são resolvidas através de cálculos.Copie e 
resolvas os exercícios de matemática em seu caderno. 

 
OBJETIVOS DA ATIVIDADE: Localizar informações em tabelas ou gráficos. 
LIVRO: MATEMÁTICA, PÁG. 27 E 28 

 
 

EM ANEXO 

 
Fonte:Buriti mais:matemática:organizadora Editora Moderna;editora responsável:Carolina Maria 
Toledo- 1.ed – São Paulo:Moderna,2017 



 
 

Fonte:Buriti mais:matemática:organizadora Editora Moderna;editora responsável:Carolina Maria 
Toledo- 1.ed – São Paulo:Moderna,2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte:Buriti mais:matemática:organizadora Editora Moderna;editora responsável:Carolina Maria 
Toledo- 1.ed – São Paulo:Moderna,2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte:Buriti mais:matemática:organizadora Editora Moderna;editora responsável:Carolina Maria 
Toledo- 1.ed – São Paulo:Moderna,2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:Buriti mais:matemática:organizadora Editora Moderna;editora responsável:Carolina Maria 
Toledo- 1.ed – São Paulo:Moderna,2017 



COMPONENTE CURRICULAR :EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo da Atividade: Conhecer e experimentar as brincadeiras e os jogos do contexto popular. 

Contextualização: Explicar por meio de linguagem corporal, visual, oral ou escrita, uma 

brincadeira do contexto popular. 

Atividade 1: Jogo Stop 
Atividade 2: Mímica 

 

Atividade 1 
 

É um jogo de conhecimentos gerais. Ele é muito comum entre as crianças e até mesmo 
entre adultos, que consiste em desenhar-se uma tabela em tópicos em um papel para 
cada jogador. Cada coluna da tabela recebe o nome de uma categoria de palavras como 
animais, automóveis, nomes pessoais, cores etc., e cada linha representa uma rodada do jogo. Por 
ser uma brincadeira muito comum entre jovens, é muito praticada em períodos de recreação em 
ambientes escolares, entre grupos de amigos. 

 

Material: Papel, caneta ou lápis 
 

Como brincar: Não há número limite de jogadores, sendo que o mínimo é de dois. Inicialmente 
desenha-se uma tabela em um papel para cada jogador. Cada coluna recebe o nome de uma 
categoria de palavras. A partir daí, sorteia-se uma letra entre os jogadores. Podendo ser através de 
uma ordenação ou mesmo de contagem de dedos colados pelos jogadores Conta-se esses dedos 
por ordem alfabética, antes de colocá-los para a contagem se diz: ''Stop!'', a letra que calhar é a 
que se faz na tabela se o número passar de Z começa-se de novo no A (K, W e Y são opcionais e 

são normalmente excluídas pois na língua portuguesa usa-se poucas palavras com essas letras). 
Após a definição da letra, os participantes imediatamente têm que preencher uma linha inteira da 
tabela, com uma palavra (que comece com a letra sorteada) para cada coluna, devendo ser 
relacionada ao título daquela da mesma. O primeiro que conseguir preencher todas as colunas 
imediatamente grita: "Stop!", e assim os outros participantes interrompem o preenchimento de 
suas tabelas e assim inicia-se a análise das respostas e a contagem de pontos. Os jogadores 
dizem suas palavras ordenadamente em voz alta. Se mais de um jogador tiver escolhido a mesma 
palavra para um mesmo tópico, cada um leva metade da pontuação de um acerto. Há várias 
convenções para a contagem de pontos, mas é comum que se considere uma resposta válida 
única com valor de 10 pontos e uma repetição como sendo 05 pontos a intenção é escrever 
palavras fora do comum, embora saiba-se que isso é um risco, pois consome maior tempo. Ainda 
assim, escolher as primeiras palavras que surgem na cabeça para terminar o jogo mais depressa 
também é um risco, pois pode resultar em repetições. 
A vantagem em tentar ser rápido para dizer "Stop!" primeiro é que com sorte, a este ritmo os 

outros jogadores ainda não terão terminado suas colunas, o que garante a perda de vários pontos 
dos adversários. Um jogador só pode dizer "Stop” caso tenha preenchido todas as colunas, sem 
exceção. Pode-se anular ou cobrar penalidades sobre “Stop” falsos, mas isso é facultativo. No 

final, os jogadores somam seus pontos totais e após um número de rodadas aquele que tiver 
obtido mais pontos ganha. 
As colunas mais comuns são: nome (feminino ou masculino), cidade-estado-país (CEP), cor, 
alimento, animal, marcas, partes do corpo humano, objeto, carreiras, entre outras, dependendo da 
imaginação das pessoas que jogam. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7as
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adultos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coluna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_cores


 

Imagem:https://demonstre.com/10-atividades-sobre-ana/ 
 
 

 

Atividade 2 

 
O jogo da mímica é amplamente conhecido, muito simples de preparar e é muito divertido!  Este 
jogo educativo estimula a criatividade e a imaginação. É uma excelente atividade se brincar em 
qualquer horário e local. 

 

Material: pequenos cartões de papel, caneta ou lápis. 

Como brincar: 

 Sente as crianças em círculo e peça a uma criança para escolher um cartão (sussurre a 
palavra ao ouvido se a criança ainda não souber ler, caso a criança já saiba ler deixe 
que a mesma realize); 

 Em seguida a criança mima a ação perante os colegas, que terão de adivinhar o que 
está a fazer; 

 O primeiro que adivinhar, será o próximo a fazer a mímica e assim sucessivamente. 

 Motive a criança a fazer gestos diferentes, não apenas aqueles que já conhecem. 

 
Dicas: 
Pode se escolher temas como nome de filmes, personagens, cenas cotidianas e tudo mais que a 
imaginação permitir. 

 
Já existem jogos específicos de mímica, como o Imagem e Ação da GROW, em vários níveis de 
dificuldades. 

 

Imagem:https://denisearagao.com.br/por-que-brincar-de-mimica/ 

https://demonstre.com/10-atividades-sobre-ana/
https://denisearagao.com.br/por-que-brincar-de-mimica/


Benefícios quando se brinca de mímica 
Não subestime essa brincadeira. Ela é muito divertida e se arrasta por gerações. 
Independentemente da idade e local, a brincadeira rende momentos de muita descontração. Mas 
ela também rende desenvolvimento motor, memorização, desenvolvimento de linguagem não 
verbal, corporal e de criatividade. 

 
 

Referências bibliográficas: 
 

 Internet : https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-com-papel 
https://demonstre.com/10-atividades-sobre-ana/ 
https://denisearagao.com.br/por-que-brincar-de-mimica/ 
https://educamais.com/jogo-da-mimica/ 

https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-com-papel
https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-com-papel
https://demonstre.com/10-atividades-sobre-ana/
https://demonstre.com/10-atividades-sobre-ana/
https://denisearagao.com.br/por-que-brincar-de-mimica/
https://denisearagao.com.br/por-que-brincar-de-mimica/
https://educamais.com/jogo-da-mimica/
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Aos educandos e suas famílias, 
 
Algumas crianças precisarão de auxílio com a leitura das propostas e o registros poderão ser 
realizados em folhas avulsas ou em caderno sem pautas (linhas). As crianças que não conseguirem 
escrever podem responder oralmente para a família. 
 
Boas atividades. 
 
 
 

     
   Jogo do Microfone  

 
Objetivo: Estabelecer uma reafirmação sobre a importância do FOCO (lugar onde se presta 
atenção). 

 
  

 
Contextualização : Após o Jogo do Nome realizamos um jogo que chamamos de Jogo do 
Microfone, onde cada estudante tinha que falar o seu próprio nome e passar o microfone 
para a pessoa ao seu lado. Cada vez que o microfone completava uma volta pela roda, um 
novo microfone era introduzido, ou seja, passamos de um foco para vários focos. 
Lembra que falei que os microfones eram de brinquedo, mas que faríamos esse jogo como 
se fossem reais? Lembra que quando tinha mais de um microfone era muito difícil entender 
o que o outro falava? 
 
 
Atividade 1: 

    Reponda as perguntas abaixo:   
- Quantos microfones eram? 
- Quais eram as cores dos microfones? Tinha cores repetidas? 
- Com todos pessoas que seguravam os microfones falando ao mesmo tempo, era possível 
prestar atenção em todos? Por quê? 

  
 

 
Atividade 2:   

- Faça um registro, (pode ser um desenho feito com lápis de grafite e depois colorido com lápis de 
cor) de como era o microfone para você, e desenhe quantos microfones nós usamos. 
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