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OLÁ  CRIANÇAS!  COMO  VOCÊS  ESTÃO?  ESPERAMOS  QUE  ESTEJAM

BEM E FICANDO EM CASA PARA LOGO, LOGO VOLTARMOS A NOSSA

ESCOLA.

LÍNGUA PORTUGUESA

Na semana passada, enviamos uma carta para leitura e algumas perguntas

que deveriam ser respondidas de acordo com o texto da carta. Vamos conferir

as respostas?

a) Quem é o remetente da carta?

Resposta: Professoras dos 3°s anos.

b) Qual é o assunto da carta?

Na carta há mais de um assunto então vocês podem escrever um deles ou

todos.  Os  assuntos  da  carta  foram:  saudade  que  as  professoras  estão

sentindo;  cuidados que devemos ter para não pegar o vírus  e  como será a

volta às aulas.

c) Observe a data da carta, que dia da semana foi 24 de abril de 2020?

Observando um calendário, é possível saber o dia da semana. Localizamos o 

número 24 que é o dia do mês e lemos o dia da semana na coluna.

Resposta: Dia 24 foi sexta-feira.

d) Conseguiu conversar com um familiar e expressar seus sentimentos? 

Esperamos que sim.
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e) Se na pergunta e você conseguiu escrever alguns cuidados ou todos para 

evitar o coronavírus, Parabéns‼!  Veja o que está escrito em um cartaz do 

Ministério da Saúde:

ATIVIDADE 2 (C ou G) 

agulha, jacaré, canudo, colar, goleiro, morango, goiaba, cubo, banco, galocha, 
pacote, garfo

 MUITO  BEM CRIANÇAS!  AGORA QUE TERMINAMOS A  REVISÃO  DAS
ATIVIDADES VAMOS CONTINUAR?

LEMBRAM-SE QUE O ASSUNTO DA CARTA PODE SER VARIADO? ENTÃO,

NÓS  PROFESSORAS  COMEÇAMOS  A  LEMBRAR  DAS  VÁRIAS

BANANEIRAS  QUE EXISTEM  EM  NOSSA  ESCOLA E  A  PARTIR  DESTA

LEMBRANÇA  RESOLVEMOS  ENVIAR  UM  POEMA  QUE  TEM  COMO

ASSUNTO A BANANA.

Objetivo

● Recitar poema fazendo uso de recursos expressivos.

   Ao ler um poema em voz alta, não basta pronunciar bem as palavras. É 

preciso transmitir a musicalidade dos versos. A musicalidade obtém-se pelas 

rimas e pelo ritmo; o ritmo obtém-se pelo uso de sílabas fortes e fracas. 

Além disso, é preciso transmitir sentimentos e emoções, o que se faz pela 

entonação (tom de voz baixo ou alto; triste ou alegre etc.).
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ATIVIDADE 1 - Converse com seus familiares.

● O poema é divertido?

● Como você imagina essa banana?

● De que trecho do poema você mais gostou? Por quê?

● Em nossa escola costuma ser servido, no lanche, dois tipos de banana˸

a banana-prata e a banana-nanica. Escreva em seu caderno, nomes de

outras variedades de banana.

● O que mais você descobriu sobre essa fruta?

No link abaixo, você consegue ouvir o poema  “ A história da banana” de Lalau

e Laurabeatriz. Ele foi recitado por uma criança e postado no youtube com a

autorização da família.

https://youtu.be/mbV1xcB2u8o

MATEMÁTICA

Objetivos da proposta:

Construir e utilizar fatos básicos da adição e subtração para o cálculo mental;

Resolver problemas que envolvam o sistema monetário brasileiro;

Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais. 

ATIVIDADE 2 – Faça os cálculos abaixo em seu caderno. Depois, 
escola a alternativa certa: 

Resultado de 458 + 144:

a) 130                             b)  602

c) 202                             d) 102

Resultado de 947 + 453:

a) 3.830                             b) 4.730

c) 4.397                             d) 1.400

https://youtu.be/mbV1xcB2u8o
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Diferença entre 823 e 145=

a) 894                                b) 678

c) 881                                d) 824

A diferença entre 835 e 541=

a)  39                                           b) 314

c) 294                                          d) 224

O resultado de 139 X 4:

a) 730                                       b) 273

c) 506                                       d) 556

O resultado de 329 X 7:

a) 2.730                                        b) 2.303

c) 2.173                                        d) 2.163

ATIVIDADE 3 - RESOLVA OS PROBLEMAS ABAIXO

A - Thaís tinha R$ 200,00 e gastou dessa quantia, três notas de 20 
reais, quatro notas de 10 reais. Quantos reais sobraram? 

a) (   ) R$ 139,50                                         b) (   ) R$ 99,00

c) (   ) R$ 99,50                                            d) (   ) R$ 100,00

B- Fernando tem R$ 512,00 e Márcia tem R$ 607,00. Nessa situação é 
verdade que:

a) (   ) juntos, eles têm R$ 1 107,00.

b) (   ) faltam R$ 90,00 para Fernando ter o mesmo que Márcia.

c) (   ) Márcia tem o dobro do que tem Fernando.

d) (   ) Márcia tem R$ 95,00 a mais que Fernando. 
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ATIVIDADE 4 - Encontre o resultado destas operações utilizando 
o cálculo mental. Os resultados deverão ser exatos.

Não se esqueça de registrar no caderno como você pensou para
encontrar o resultado.

A) Tabela 1:

Operação Resultado Operação Resultado Operação Resultado
  11 + 29   21 + 39   31 + 49
  12 + 29   22 + 39   32 + 49
  13 + 29   23 + 39   33 + 49

Calcule as operações abaixo e compare os resultados das três colunas.

B) Tabela 2:

Operaçã
o

Resultado Operaçã
o

Resultado Operação Resultado

10 – 9 100 - 90 1000 – 
900

10 – 8 100 – 80 1000 – 
800

10 – 7 100 – 70 1000 - 700

C) O que aconteceu de uma coluna para a outra? Registre suas conclusões.

ATIVIDADE 5 – Faça o que se pede:

Acrescente o 5 aos algarismos abaixo de modo 
a obter o maior número possível

52 ______________________
13 ______________________
80 ______________________

Acrescente o 3 aos algarismos abaixo
de modo a obter o maior número 
possível

85 ______________________
24 ______________________
41 ______________________
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Acrescente o 0 aos algarismos abaixo de modo 
a obter o maior número possível

24 ______________________
96 ______________________
99 ______________________

Acrescente o 8 aos algarismos abaixo
de modo a obter o maior número 
possível

83 ______________________
25 ______________________
12 ______________________

ATIVIDADE 6 -  Em cada uma das sequências abaixo há uma 
regra que você precisa descobrir para completar os espaços 
vazios.

SEQUÊNCIA 1:

66 62 58 50 46 38

120 115 105 100 85

120 105 75 45 0

SEQUÊNCIA 2:

66 62 58 ? 50 46 ? 38 ?

120 115 ? 105 100 ? ? 85 ?

120 105 ? 75 ? 45 ? ? 0
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CIÊNCIAS

ASSUNTO: Tipos de solo

OBJETIVO: Conhecer as características e as propriedades dos solos.

CONTEXTO: Na aula da semana passada, conversamos sobre a importância

do solo em nossa vida. Observamos que todos os seres vivos (animais, plantas

e seres humanos) fazem parte do meio ambiente e estão conectados uns aos

outros. O solo é uma das fontes de vida na Terra, uma vez que é dele que

retiramos nossos alimentos de origem vegetal, entre outras coisas. Lembre-se

que muitos dos animais também se alimentam de plantas, como é o caso das

vacas  que  nos  fornecem  além  de  carne  e  leite,  vários  outros  produtos

alimentícios.

     Você  sabia  que  existem vários  tipos  de  solo  e  que  os  utilizamos de

diferentes maneiras?

     Esta semana, vamos conhecer alguns deles.

TIPOS DE SOLO

O solo apresenta propriedades importantes, como:

Cor ( avermelhado, esbranquiçado, escuro)

      

Textura 

Arenoso:  grãos  com  textura

grossa 

(areia)

Argiloso: grãos finos

(argila)
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Permeabilidade: Quando colocamos água em uma amostra de solo, podemos

analisar  sua  permeabilidade.  Se  a  água  passa  pelos  grãos  do  solo

rapidamente, dizemos que o solo é permeável, isto é, permite a passagem de

água.  Se  a  água passa  com dificuldade  entre  as  partículas  de solo,  ele  é

pouco permeável.

                     

                                      solo pouco permeável                                                              solo permeável

   

     ATIVIDADE 7   - Responda as questões em seu caderno:

a) Você conhece os tipos de solo apresentados acima? Em que lugares 

podemos encontrá-los?

b) Já brincou com lama e com areia? Percebeu diferenças ao tocá-las?  

Quais?

c) Seria possível um artesão utilizar areia para fazer um vaso? Por quê?
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Artesão confeccionando um jarro de argila

Areia e argila são alguns dos componentes sólidos do solo. Vamos 
conhecer mais um componente, o húmus.

húmus

Húmus  é  a  matéria  orgânica  depositada  no  solo,  resultante  da

decomposição de animais e plantas mortas. O processo de formação do

húmus pode ser natural, ou artificial, quando é produzido pelo homem,

através da aplicação de produtos químicos(adubos) e água num solo

pouco produtivo. A presença do húmus é fundamental para que o solo

seja  fértil,  ou  seja,  tenha  as  condições  as  necessárias  para  que  as

plantas se desenvolvam.

Parte de um solo de uma floresta na região amazônica, rico em húmus natural, produzido por folhas,

galhos, excrementos de animais e troncos em decomposição.
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Diferença entre solos com húmus (terra escura) e sem húmus (terra avermelhada)

Adubos produzidos pelo homem

 ATIVIDADE 8 – A área externa da nossa escola é repleta de verde

.Temos  bananeira,  limoeiro,  abacateiro  entre  outras  árvores  e  plantas

lindas. Pensando em tudo o que aprendemos hoje sobre as características do

solo, responda em seu caderno:

a) O solo do “quintal” da nossa escola é rico em húmus ou não? Explique.

b) Qual a origem do húmus presente no solo do “quintal” da escola?

c) Existe um animalzinho, que é muito importante na produção natural de

Húmus,  você  sabe  qual  é?  Leia  as  informações  a  seguir  e  veja  se

descobre.

- Vive embaixo da terra cavando túneis.

- Pesa em média 30g.

- Mede cerca de 15 cm.

- Se alimenta de restos de animais mortos e diversos tipos de vegetação

(plantas e folhas) decompostas.

- Não possui sistema auditivo nem visual.

- Não possui dentes.
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- Respira pela pele.

 Este animal é a?

H
Será que você acertou?

Na próxima aula, falaremos mais sobre a importância deste animalzinho

na fertilização do solo.

Fontes:  

Novo Pitanguá Ciências # ano, Ed. Moderna, São Paulo, 2017.

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1896&evento=7 

https://professormarcianodantas.blogspot.com/2011/10/dominios-morfoclimaticos-do-

brasil.html

https://www.suapesquisa.com/mundoanimal/minhoca.htm 

HISTÓRIA

Assunto: Os variados espaços que ocupamos

Objetivo da semana: Refletir sobre o espaço doméstico, sua importância nos 

dias atuais e a diferença entre espaço privado e espaço público.

Há muito tempo, a necessidade de abrigo e de segurança levou os seres

humanos a usar as cavernas para se proteger do frio e dos animais. Milhares

de anos depois, os seres humanos começaram a construir casas e ali reuniam

grupos de pessoas, que podiam ser familiares, parentes ou amigos, para morar

e conviver. 

Na época atual a importância da moradia vem sendo destacada por toda

a sociedade, pois igualmente como antes na época das cavernas, continuamos

tendo o nosso lar como um espaço de proteção e abrigo, não apenas do frio e

da chuva, ou das maldades humanas, mas também é um espaço onde hoje

ficamos isolados com nossos familiares a fim de se prevenir do contágio pelo

https://www.suapesquisa.com/mundoanimal/minhoca.htm
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1896&evento=7
https://professormarcianodantas.blogspot.com/2011/10/dominios-morfoclimaticos-do-brasil.html
https://professormarcianodantas.blogspot.com/2011/10/dominios-morfoclimaticos-do-brasil.html
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coronavírus. Atualmente é possivel ver nas redes sociais diversas campanhas

que estimulam as pessoas a ficarem em casa. Veja o exemplo:

   http://www.diadema.sp.gov.br/  30/04/2020às15:00

Emblema muito postado nas redes de 

whatsapp e facebook no inicio isolamento social.

Assim, em nossas moradias, convivemos com a familia e antes dessa

pandemia, também podíamos receber visitas de amigos e vizinhos. Em nossa

casa  comemos,  dormimos,  conversamos,  estudamos  e  procuramos  nos

divertir, chamamos esse lugar de espaço doméstico.

Você  já  observou  a  divisão  da sua casa?  Ela  pode  ter  um ou mais

cômodos: quarto, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. Há casas que têm

jardim  e  quintal.  Todos  os  moradores  podem  cuidar  da  organização  e  da

limpeza casa. Para isso, é preciso que cada um se responsabilize por uma

tarefa. E hoje, mais do que nunca precisamos nos organizar nesse espaço,

pois estamos passando muito mais tempo nele do que passavamos antes, logo

é fundamental  que  mesmo você criança,  ajude  a  deixar  esse espaço bem

cuidado e limpo. 

http://www.diadema.sp.gov.br/%2030/04/2020%C3%A0s15:00
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Na rua, qualquer pessoa pode circular, pois é um espaço público. Mas

nem todos podem entrar na sua casa, apenas quem for convidado a fazer isso.

A casa é o espaço doméstico particular, que pertence a quem mora nele.

Quando os adultos vão fazer compras em um supermercado, tomando

todos  cuidados  de  higiene  e  proteção  que  é  orientado  hoje  em  dia,  por

exemplo,  é possível  circular  livremente por  esse local.  No entanto,  ele  não

pertence as pessoas que estão lá dentro, nem é administrado pelo governo; ele

é um espaço privado, mantido pelo seu proprietário.

ATIVIDADE 10: 
Agora, escreva no seu caderno os três tipos de espaços como esta 
vendo abaixo. 
Depois escreva embaixo de cada um, o nome da ilustração que 
representa cada um dos espaços que estudamos.

ATIVIDADE 9: 
Com a ajuda de algum familiar, faça no caderno uma lista das 
tarefas que você faz em casa para contribuir com a limpeza e 
organização do espaço doméstico.
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Em nossa próxima aula de história, continuaremos pensando sobre a ocupação

dos espaços e nossa casa. 

GEOGRAFIA

Planta: uma forma de representação

Objetivo:  Compreender a importância de plantas e mapas, aprender a fazer

sua leitura e a representação de suas legendas. 

Observe  a  imagem  a  seguir.  Ela  representa  parte  do  município  de

Barrinha, no estado de São Paulo, em visão vertical.

ATIVIDADE 11:
Desenhe, em seu caderno, a fachada (frente) da casa em que você 
mora.
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Parte do município de Barrinha, no estado de São Paulo, em 2016.

Com base nessa imagem, podemos representar essa parte de Barrinha

por meio de uma planta.

Planta  é a representação de um lugar visto de cima, isto é, em visão

vertical.

Na  planta,  os  elementos  existentes  no  lugar  são  representados  por

símbolos e cores. A  legenda  da planta informa o significado dos símbolos e

das cores.
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Agora, observe a planta dessa parte de Barrinha.

ATIVIDADE 12 - Responda de acordo com as informações do 
texto e os conhecimentos que você adquiriu.

a) O que é planta?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

b) Para que serve a legenda de uma planta?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 ATIVIDADE 13: Os desenhos a seguir representam o mesmo 
lugar.
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a) Compare  os  desenhos 1 e  2.  Qual  deles  representa  a visão vertical

desse lugar?

__________________________________________________________

b) Qual dos 3 desenhos representa a planta desse lugar?

__________________________________________________________

c) Elabore, no espaço a seguir, uma legenda para essa planta.

 ATIVIDADE 14: Observe a planta a seguir.

 Que elementos foram representados nessa planta? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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EDUCAÇÃO FÍSICA

Objetivo da Proposta:

- Aprimorar o gosto pela leitura através de conteúdos que sejam motivantes e

do interesse do educando;

-  Experimentar/vivenciar  e  fruir  exercícios  físicos  que  solicitem  diferentes

capacidades físicas e as sensações provocadas pela sua prática;

- Estimular o gosto por brincadeiras e jogos em seus momentos de lazer;

- Promover interação descontraída entre educando e seus familiares.

Leia o texto sobre o jogo “cabra cega” e em seguida realize as atividades

Propostas:

Jogo: Cabra-Cega

Tipo de jogo: Tradicional

O
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Idade recomendada: a partir de 6 anos

Onde brincar: em qualquer local

Número de participantes: no mínimo 2 participantes

Material necessário: apenas uma venda para os olhos

Também  conhecida  como  pata-cega,  cobra-cega  e  galinha-cega,

acredita-se que a brincadeira tenha se originado na China, por volta do ano 500

a.C. Os jogos de cabra-cega eram uma opção para recreação, em que um dos

participantes procura pegar e adivinhar quem são os outros participantes, de

olhos  vendados.  Aquele  que  for  agarrado,  passará  a  ficar  com  os  olhos

vendados.

Conhecida em toda a Europa, onde na França é conhecida como “colin-

maillard”, em homenagem a um homem chamado Colin, que em luta medieval,

ficou cego.

Regras do jogo:

De olhos vendados, uma das crianças (escolhida ou sorteada) será a

cabra-cega e, com os olhos vendados, tentará pegar os outros participantes da

brincadeira. O primeiro a ser pego assume o posto de cabra-cega.

O pegador, no início da brincadeira, deve girar várias vezes para ficar

desorientado.  Os  outros  jogadores,  que  não  estão  vendados,  fogem  e  se

esquivam do pegador.

O primeiro a ser pego assume a posição de cabra-cega.

Em outra versão do jogo, a cabra-cega, além de alcançar os jogadores,

deve também adivinhar pela audição quem foi pego, fazendo perguntas.

Quanto mais participantes a brincadeira tiver, melhor.

É muito  importante  definir  bem os  limites  da  brincadeira  e  retirar  do

espaço qualquer objeto que possa oferecer riscos às crianças.
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ATIVIDADE 15 – Faça em seu caderno: 

A -Descreva onde surgiu a brincadeira Cabra-cega e em que ano?

B- Diga  outros nomes que são dados à Cabra-cega?

C-  O  que  você  acha  que  esta  brincadeira  ajuda  a  desenvolver  em  nós

mesmos?

ATIVIDADE 16: 

Você irá realizar essa brincadeira com seus familiares e vai

executar as seguintes tarefas:

-  Escrever  como foi  a  brincadeira,  quantas  pessoas participaram, se  achou

difícil ou fácil;

- Representar esta brincadeira através de um desenho;

Ao retornarmos às  aulas normais realizaremos uma adaptação desta

brincadeira em nossa quadra!

ATIVIDADE 17:

Para finalizarmos nossa aula, vamos realizar os seguintes

alongamentos. Lembre-se de manter cada posição por aproximadamente 20

segundos.
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Fontes:  

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/mulher/mae-com-prosa/jogo-da-cabra-
cega,c0abe60669629880aadce58ca98ba8cdera0lzpc.html

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/
2014/2014_ufpr_edfis_pdp_maria_inez_damasceno.pdf

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_ufpr_edfis_pdp_maria_inez_damasceno.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_ufpr_edfis_pdp_maria_inez_damasceno.pdf
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/mulher/mae-com-prosa/jogo-da-cabra-cega,c0abe60669629880aadce58ca98ba8cdera0lzpc.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/mulher/mae-com-prosa/jogo-da-cabra-cega,c0abe60669629880aadce58ca98ba8cdera0lzpc.html
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ARTE

As cores possuem seus valores de luminosidade. Algumas são mais

alegres  mais  vivas,  essas  classificamos  de  cores  quentes.  Elas

lembram o sol, o fogo e, transmitem o estímulo, o calor, a aventura.

Por isso elas são derivadas do vermelho.

As  cores  que são mais  escuras e tristes classificamos como cores

frias.  Elas  lembram  o  frio,  a  sombra,  a  calma.  Essas  cores  são

derivadas do azul.

Há cores que são equilibradas como: o amarelo.  Os tons de roxo

podem  ser  classificados  como  quentes  ou  frios,  pois  apresentam

tanto o azul como o vermelho.

Exemplo:

O desenho abaixo esta colorido metade com cores frias e a outra

metade com cores quentes
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ATIVIDADE 18: Agora é a sua vez! Desenhe  a paisagem

parecida com a seguir em seu caderno e pinte com cores frias

(Tons derivadas do AZUL) 

ATIVIDADE 19:   Agora desenhe e pinte a paisagem a seguir em seu

caderno com as cores quentes (Tons derivadas do VERMELHO) 
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Parabéns! Chegamos ao fim da quarta semana

de atividades a distância!

Fique em casa, proteja-se bem... e até breve!
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