
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
 
3º ano – SEMANA DE 27 DE ABRIL DE 2020 
 
 

Olá pessoal ! Como estão? Nossaaa!!!! Estamos muita saudades de vocês. Mas logo tudo isto passa e estaremos todos 

juntos na EMEB Marieta de Freitas Martins, nossa querida escola. 

Bem, após este breve recesso, estamos de volta para nossas atividades. Aposto que, além das atividade da escola, vocês 

estão aprendendo muitas coisas legais com aí em casa. Acertei ? 

 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS E PORTUGUÊS (atividades interdisciplinares) 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE:  
EF01CI03 - Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos, corpo  etc) são necessários para 
a manutenção da saúde;  
 
EF35LP03 - Identificar a idéia central do texto, demonstrando compreensão global; localização explícita de informações 
em um texto;  
 
EF15LP04 - Buscar o efeito do sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos 
multissemióticos;  
 
EF35LP15 – Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou 
comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e 
o tema do texto.  
 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Provocar a reflexão sobre os hábitos de higiene pessoal que ajudam a proteger a saúde contra 

doenças causadas por vírus ou bactérias. Tendo como tema central a pandemia do novo coronavírus e seus protocolos 

de prevenção.  

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

1)  Você sabe que, lavar as mãos é mega importante para evitar muitas doenças transmitidas por vírus ou 

bactérias. O alegre vídeo da música "Lavar as Mãos " (Palavra Cantada, composição de Arnaldo Antunes) mostra 

de forma divertida este hábito. Veja em :   https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk 

 

Gostou da música ? Muito bacana o Arnaldo Antunes falar sobre este hábito de lavar as mãos, principalmente agora 

que é uma das formas de afastar o novo coronavírus. 

No entanto,sabemos que só isto não basta outras medidas de proteção são recomendadas pelos médicos e cientistas 

como: ficar em casa e só sair quando necessário; manter distância de um ou dois metros das pessoas quando estiver 

em lugares públicos e usar máscara sempre que sair de casa. Tudo isto é necessário para proteger você, as pessoas 

da sua casa e da comunidade deste novo vírus.  

 

2) Agora que é obrigatório o uso de máscara, aposto que você já tem a sua. Então, para matar a curiosidade de 

todo mundo, desenhe você com sua máscara. Se quiser, desenhe pessoas da sua família com máscaras também. 

Use sua criatividade e vamos lá.  

 

3) Já desenhou? Então aproveite e responda: por que o uso de máscara ajuda na prevenção do novo coronavírus ?  

__________________________________________________________________________________________________ 

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


DISCIPLINA: HISTÓRIA 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF03HI05) Identificar os marcos histórico do lugar em que vive e compreender seus 
significados. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: A produção dos marcos da memória: formação cultural da população. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:   

 

1) Veja as Figuras abaixo: 

 

Gripe Espanhola no Brasil. Fonte: https://www.migalhas.com.br/quentes/323030/ha-102-anos-gripe-espanhola-paralisou-o-brasil 

 

     

   Pacientes em tratamento do Corona Virus no Brasil, 2020.  

    Fonte:https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/coronavirus-motiva-ministerio-discutir-regras-de-utis-e-cirurgias# 

      Grandes Epidemias já foram registradas em todo o mundo, desde o inicio dos tempos. Podemos citar a Hanseníase 

na Idade Antiga, a Peste Bubônica na Idade Media e a Tuberculose e a Varíola na Idade Moderna.  As gravuras acima 

retratam dois episódios de um vírus de gripe, o da Gripe Espanhola e o da Gripe Comum.  

      Baseado nos nossos conhecimentos adquiridos em aula e no acompanhamento da Covid19 discuta com seus pais, 

avos se foram afetados por alguma epidemia na historia de vida deles. 

https://www.migalhas.com.br/quentes/323030/ha-102-anos-gripe-espanhola-paralisou-o-brasil
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/coronavirus-motiva-ministerio-discutir-regras-de-utis-e-cirurgias


DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF35EF14) Experimentar movimentos diversificados de equilibro e desequilibro similares aos 

executados nas lutas, com segurança.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta temática de Lutas vamos retomar algumas atividades desenvolvidas na escola através dos 

jogos de oposição. Durante a vivência dos jogos a criança estará sendo estimulada a trabalhar os aspectos cognitivo, 

sócio-afetivo e motor. Desta forma a atividade visa contribuir para o desenvolvimento integral do aluno. Recursos 

motores: assegurar um bom desenvolvimento da postura e base, controle do equilíbrio, coordenação dos movimentos, 

tirar, empurrar, apreender, levar, tocar, arrastar, evitar, levantar, imobilizar, voltar. Cognitivos: elaborar estratégias, 

construir e apropriar-se das regras de funcionamento, avaliar, decidir, observar, reconhecer, comparar. Sócio-afetivo: 

dominar as suas emoções, canalizar a sua agressividade, respeitar as regras, aceitar a derrota, respeitar o outro. Fonte: 

(OLIVEIRA e DOS SANTOS, 2006). 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Os Jogos de Oposição (Lutas) aqui abordados tem como característica o ato de 

confrontação que acontece entre duplas, trios ou até mesmo em grupos. Seus objetivos são vencer o adversário, impor-

se fisicamente ao outro, respeito às regras e acima de tudo assegurar a segurança do colega durante as atividades. 

Durante a aplicação dos Jogos de Oposição (Lutas) precisamos levar em consideração alguns critérios de segurança para 

que não ocorram acidentes. Sendo assim devemos propor espaços delimitados que ofereçam segurança para a criança. 

 

Regras dos Jogos: Tempos dos jogos limitados e curtos (30seg, 1min, 1min30) com sinal de início e fim de jogo; durante 

o jogo não utilizar jóias ou qualquer objeto que possa ferir; retirar os sapatos; estabelecer com os participantes as 

regras de segurança que conduzem a atividade. 

     

 Vamos iniciar esta aula seguindo nossa rotina de aula prática na escola, realizando alguns alongamentos conforme as 

ilustrações.  A maioria dos alongamentos abaixo as crianças já realizaram nas aulas de educação física. Faça bem 

devagar respeitando seu limite físico, sem esforços e seguindo as orientações das figuras a seguir: 

 

                
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/560698222340836088/- Acesso em 24/04/2020 

https://br.pinterest.com/pin/560698222340836088/


Jogos de Oposição (Lutas) 

      

Atividade 01- Quero Ficar       

Material necessário: Placas de Tatame, tapete ou algum outro material de sua casa que possa utilizar para demarcar a 

área do jogo. Ex: fita, barbante, corda, etc. 

 

Tirando o colega dentro do circulo    

Execução: Utilizando-se de uma pequena área determinada, o objetivo de um dos praticantes é permanecer dentro da 

área demarcada, enquanto o outro procura fazê-lo deixar a área. Variação: Em pé, sentado, de joelhos, deitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 02 - Quero Sair 

Material necessário: Placas de Tatame, tapete ou  algum outro  material de sua casa que possa utilizar para demarcar a 

área do jogo.  Ex: fita, barbante, corda, etc. 

Mantendo o colega dentro do círculo 

 

Execução: Utilizando-se de uma pequena área determinada, o objetivo de um dos participantes é sair da área 

demarcada, enquanto o outro procura impedi-lo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividade 03 - Pé com Pé             
Material necessário: Placas de tatames ou Tapete. 
Execução: Alunos sentados no chão com os pés unidos. 
Objetivo: Fazer com que seu colega toque com as costas ou com as mãos no chão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fonte:http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=413 Acesso em 24/04/2020 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=413


ATENÇÃO: 

 Após o término destas atividades registre no seu caderno: Em que espaço foi praticado estas atividades? Quem 
participou com você? Como foi esta experiência destes jogos na sua casa? Qual a importância do alongamento na 
pratica de atividades físicas? 

 
Importante lembrar que a atividade deve ser registrada no caderno e entregue quando retornarmos à escola. 

    BOA ATIVIDADE! 
 

 
 
DISCIPLINA: ARTE 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: EF15AR01, EF15AR05, EF15AR24. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Pensando no momento em que estamos vivendo hoje, passando mais tempo em casa, este é o 

momento certo para reviver as brincadeiras que foram e são eternizadas por vários pintores brasileiros como por 

exemplo Ivan Cruz e Candido Portinari. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:   
 
Atividade 1: Observe as imagens abaixo e responda as seguintes questões: 
 
 

                       
                 
                   Amarelinha de Ivan Cruz                                     Menino com Pião de Candido Portinari 
 
                  

                                            
                   Pulando Carniça de Candido Portinari                                         Cabo de Guerra de Ivan Cruz 
 
 



a) Você conhece essas brincadeiras? Como elas se chamam? 

b) Você brinca ou já brincou com alguma delas? 

c) Quais as brincadeiras que estão fazendo parte da sua rotina em casa? 

 

Atividade 2: Agora você pode fazer uma releitura de algumas das imagens que você viu, mas desenhando algumas das 

brincadeiras que você mais gosta e costuma brincar em casa, não esqueça de representar no seu desenho o cenário 

como local onde está brincando, as pessoas que estão participando e o clima, e não se esqueça de colorir tudo bem 

bonito. 

 

 

Referências das imagens 
 Candido Portinari - Pulando carniça 
https://www.google.com.br/search?hl=pt-
BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei
=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeir
as+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC4
2LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#
imgrc=7BLCuEIB2e20RM 
 
Candido Portinari – Menino com Pião 
https://www.google.com.br/search?hl=pt-
BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei
=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeir
as+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC4
2LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#
imgrc=YcJWlK2g8uZpEM 
 
Ivan Cruz - Amarelinha 
https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+ivan+cruz&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQtZuAmofpAh
UPHrkGHfDrDMMQ2-
cCegQIABAA&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+ivan+cruz&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJ1CWqy5YyvAuYJ2EL2gAcAB4AI
ABhQ-IAYo6kgEPMi0yLjIuMy4xLjEuMC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=kBOmXpCtG4-
85OUP8NezmAw&authuser=0&bih=625&biw=1366&hl=pt-BR#imgrc=kdj8KwAUzyGjxM 
 
Ivan Cruz – Cabo de Guerra 
https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+ivan+cruz&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQtZuAmofpAh
UPHrkGHfDrDMMQ2-
cCegQIABAA&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+ivan+cruz&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJ1CWqy5YyvAuYJ2EL2gAcAB4AI
ABhQ-IAYo6kgEPMi0yLjIuMy4xLjEuMC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=kBOmXpCtG4-
85OUP8NezmAw&authuser=0&bih=625&biw=1366&hl=pt-BR#imgrc=33UE1lDp3UZXDM 

 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na 

mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de vivencia, comparando os a outros a outros lugares. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Reconhecer que a paisagem compreende um acúmulo de transformações ocorridas ao longo do 

período de tempo. Perceber que a paisagem é modificada tanto pela ação da natureza quanto pela ação humana. 

Compreender que, por meio do trabalho, o ser humano altera a paisagem para atender as suas necessidades e aos seus 

interesses. 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=7BLCuEIB2e20RM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=7BLCuEIB2e20RM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=7BLCuEIB2e20RM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=7BLCuEIB2e20RM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=7BLCuEIB2e20RM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=7BLCuEIB2e20RM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=YcJWlK2g8uZpEM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=YcJWlK2g8uZpEM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=YcJWlK2g8uZpEM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=YcJWlK2g8uZpEM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=YcJWlK2g8uZpEM
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:    
 

                  

 

  

1) Você se lembra de alguma alteração na paisagem causada pelas pessoas? Se sim, quais? 

2) Você conhece alguma construção antiga na sua vizinhança? Se conhece, ela ainda tem a mesma função de 

quando foi criada? Explique. 

 

 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE:  

(EF03MA23) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógicos e digitais) para informar os 

horários de início e término de realização de uma atividade e sua duração. 

(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação entre hora e minutos e entre 

minuto e segundos.  

 



CONTEXTUALIZAÇÃO: A unidade de medida de tempo presente no cotidiano da família. 
 

DESCRIÇÃO: Unidade de medida de tempo 

 

 

 

 

        
     

 

              

      O relógio é um instrumento criado pela ciência para mostrar as horas e ajudar o ser humano a medir e organizar o 
tempo.  

    As imagens acima mostram dois tipos de relógio. Um é analógico e o outro é digital.  

    No relógio analógico as horas são mostradas com o uso de ponteiros. O ponteiro menor mostra as horas e o ponteiro 

maior mostra os minutos. 

    No relógio analógico cada risco representa 1 minuto. E cada número representa 5 minutos.  

     A imagem do relógio analógico, que também é conhecido como relógio de ponteiro, marca 10 horas e 10 minutos. E 

a imagem do relógio digital marca também 10 horas e 10 minutos.  

   Com a ajuda de um adulto, desenhe a tabela no seu caderno e complete: cada número, de 1 a 12, representa quantos 

minutos? Siga o exemplo: 

 

 

1 = 5 minutos 

2 = 10 minutos 

3 =  

4 = 

5 = 

6 = 

7 = 

8 = 

9 = 

10 = 

11 = 

12 = 



DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Reconhecer as características de um texto trava- línguas, adivinhas. Localizar no texto 
informações explícitas. Identificar a função social de um texto. Ler, ouvir, compreender, gêneros de textos curtos e 
populares  -  Trava-línguas, adivinhas. Brincar e aprender (EF15LP03, EF03LP25, EF15LP01, EF15LP07, EF35LP11). 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Dinamizar a atividade da semana com textos curtos  -  trava- língua e Adivinhas 
Ler, escrever, falar e ouvir textos curtos e populares. Aprender e memorizar palavras. 
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 
Realize as atividades utilizando um Caderno, para que possamos analisar as respostas na sala de aula, assim que 
voltarmos para a escola. 
 
 

TRAVA-LÍNGUAS: versos ou frases cujas palavras, por serem formadas por sílabas de mesmos sons, são difíceis de 
pronunciar….. 

 
 
1 - Leia em voz alta, primeiro, devagar; e depois, bem depressa. 

 
 

 O doce perguntou pro doce 
  Qual é o doce mais doce 

  Que o doce de batata-doce. 
  O doce respondeu pro doce 

                                                                Que o doce mais doce que 
          O doce de batata-doce 

    É o doce de doce de batata-doce. 
 

Fonte: https://www.soportugues.com.br/secoes/trava/trava1.php 
 

 
 

A aranha arranha a rã. 
 A rã arranha a aranha. 

 Nem a aranha arranha a rã. 
 Nem a rã arranha a aranha.  

 
                                            Fonte: https://www.soportugues.com.br/secoes/trava/trava1.php 

 
 
 

O tempo perguntou pro tempo 
 Quanto tempo o tempo tem 

 O tempo não conseguiu responder pro tempo 
 O tempo ta sem tempo 

 Tudo tem seu tempo 
 Cada tempo de uma vez 

   
                           Fonte: http://kellyevarts.blogspot.com/2012/06/o-tempo-perguntou-pro-tempo.html 
 
 
 
 



2) Complete o trava-línguas: 
 

 
 
 

Olha o sapo dentr__________do sac____ 
 O sac____ com o sapo  dentr___________ 

  O sapo batendo pap___________________ 
o pap________soltando vent__________ 

 
                                                                                                              Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=tTYQ8xtPjDA 

 
 

3) Qual vogal você usou para completar a  trava-lìngas? 
 
                                     (   )  A     (   )  E     (   ) I     (   ) O     (    ) u 
 
 
 

ADIVINHAS: o Que é, o que é… 
É um gênero textuali típico da cultura popular e que é passado de pai para filho 

 
 

4)  Vamos brincar e aprender 
 
a)  O que é o que é?  Dá muitas voltas e não sai do lugar? 
 
     (    ) tijolo   (   )   Mesa    (   )  Caderno    (    )  Janela     (   ) Relógio  
 
 

b)  - O que é, o que é? Cai em pé e corre deitado? 
 
     (    ) Sapato   (  ) Pé     (    )  Cachorro     (   )  Chuva     (      )  Sorvete 
 
 

c) O que é, o que é? Está no meio do Ovo? 
 
    (   ) Pão        (     ) Queijo        (    )  Sanduíche    (     ) A  letra V 
 
d) Por que é que o boi sobe o morro? 
 
  (   )  Porque ele quer   (   ) Porque não pode passar por baixo (   ) para brincar 
 
 

e) Qual a formiga que sem a primeira sílaba vira fruta? 
 
(   )  Laranja     (   )   macaxeira     (   ) Tangerina  (   ) abóbora  (    ) Saúva     
 
 
5 –  Vamos preencher o quadro com a  informação que se pede: 
 
 

Palavra 
 

Letra Inicial Letra Final Total de Letras Total de Silabas 

  De-va-gar            D              r              7             3 

  De- pres-sa     



  Ar-ra-nha     

  Tem-po     

  Com-ple-te     

  Ja-ne-la     

  A-ra-nha     

  Cor-re     

  Mor-ro     

 
 
 
6 -  Marque um  X na frente da palavra que está escrita corretamente: 
 

  X      Semáforo         Semáforu 

            Doce             Doci 

          Paredi          Parede 

   Sanduíche        Sanduíchi 

       Abóbora        Abóbura 

       Formiga       Furmiga 

         Ovo        Ovu 

          Sapu        Sapo 

    Sorveti       Sorvete 

     Tempu        Tempo 

 
 
  7 – Desenhe um SEMÁFORO e uma ARANHA da melhor forma que você puder. 
 
  Semáforo: É um sinal que orienta o trânsito de motoristas e Pedestres em ruas e rodovias. 
  
 

 Vamos brincar 
 de trava-línguas e de Adivinhas.  Nos Sites abaixo você encontrará muitas outras Adivinhas, e trava-línguas, leia, 

aprenda e brinque com a sua família, amigos ou responsáveis. 
TRAVA-lÍNGUAS 

https://www.youtube.com/watch?v=GsdcTW0CnSw 
ADIVINHAS  

https://br.guiainfantil.com/materias/cultura-e-lazer/jogoso-que-e-o-que-e-adivinhas-de-natureza-para-as-criancas/ 
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