
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
 
3º ano - SEMANA DE 11 DE MAIO DE 2020 
 
 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF03MA20) Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não 

padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama), reconhecendo-as em leitura de 

rótulos e embalagens, entre outros. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: A presença de unidades de medida no cotidiano familiar. 

  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
   
Primeiro entre no link abaixo e assista o vídeo “Leitinho”, de Arnaldo Antunes no projeto Pequeno Cidadão: 

https://www.youtube.com/watch?v=FLqimbJ7OKk   

Agora observe esta caixa de leite: 

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na embalagem acima falta a informação sobre a quantidade de leite, mas se você observar uma caixa de leite na sua 

casa, vai perceber que na frente dela está escrito 1L, que significa 1 litro. 

O leite é um líquido, assim como a água ou o suco, e para medir a quantidade de um líquido em qualquer recipiente nós 

usamos as seguintes unidades: 

 

                           O litro, representado pela letra L 

                           O mililitro, representado pelas letras ml 

                           Cada litro tem 1000ml 

 
 
1) Observe a tabela e depois responda a questão: 
 

1 litro Uma caixa de leite Tem 1000 ml 

Meio litro Metade da caixa de leite Tem 500ml 

 Um copo de leite Tem 250ml 

https://www.youtube.com/watch?v=FLqimbJ7OKk


Se um copo de leite tem 250 ml. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dois copos de leite tem quantos ml? R: _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Escreva no caderno a alternativa correta. Se 1 litro tem 1000 ml, 2 litros tem: 

a) 200 ml 

b) 2000 ml 

c) 500 ml 

 

3) Gisele tomou 2 copos de suco de laranja. Se em cada copo cabiam 250 ml de suco, quantos ml Gisele tomou? 

R: _________________ 

 

 

4) Na geladeira de Francisco tinha uma jarra com 1250 ml de água. Ele tomou um copo com 250ml. Quanta água 

sobrou? 

R: __________________ 

 

 

5) Uma família com 3 pessoas consome 1L de leite por dia. Quantos litros esta família vai consumir em: 

a) 15 dias – R: __________ 

b) 30 dias – R: __________ 

 

Se 1L de leite corresponde a 1000ml e essa família consome 1000ml por dia, quanto ela vai consumir, em ml, durante: 

a) 15 dias – R: _________ 

b) 30 dias – R: _________ 

 



7) Uma vaca produz 20 litros de leite por dia. Quantos litros de leite ela vai produzir em 2 dias? 

R: ___________ 

 

 

 

8) Numa receita de bolo serão usados 500ml de leite. Sabendo que um copo tem capacidade par 250 ml, quantos 

copos serão usados na receita? 

R: ____________ 

 

 

 

8) Gustavo é um bebê de um ano de idade e em sua mamadeira cabem 200ml de leite. Sabendo que Gustavo toma 3 

mamadeiras por dia, quantos ml de leite ele consome por dia? 

R: ____________ 

 

 

 

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 e 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. 

 

  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 

Leia o texto abaixo, observe a imagem e responda as perguntas em seu caderno: 

 



 

 

1) Você acha que o homem da cidade esta maltratando o meio ambiente de forma a destruí-lo? Baseado em 

nossas aulas e na figura e na afirmação acima, construa um pequeno texto sobre o assunto. 

 

2) Na cidade de Diadema, há muitos ônibus, carros e motos. Por isso são construídas muitas ruas, avenidas e 

corredores. Mas, em sua opinião, há o mesmo cuidado em se repor as árvores, recuperar os córregos, manter o 

equilíbrio ambiental? Discuta isso com seus pais ou alguém mais velho. 

 

3) Baseado na imagem acima faça um desenho de uma cidade que você desejaria, isto é, com equilíbrio entre o 

desenvolvimento urbano e preservação ambiental. 

 



DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF35EF01), (EF35EF03), (EF35EF04) Valorizar a cultura afro-brasileira e a indígena. Conhecer 

e vivenciar jogos afro-brasileiros e indígenas. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta temática de Brincadeiras e jogos vamos vivenciar o “SHISIMA”   um jogo de origem africana 

que envolve estratégia, raciocínio e antecipação. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Este jogo se assemelha as estratégias utilizadas em nosso "jogo da velha", mas neste tenta-

se impedir que o adversário alinhe suas peças em uma das diagonais do tabuleiro octagonal (oito lados). Cada jogador 

recebe 3 peças (de mesma cor). O objetivo do jogo é posicioná-las em linha reta. Em procedimentos do jogo vamos 

iniciar o processo de confecção do tabuleiro e todas as regras passo a passo. 

Material: Folha de caderno, papel sulfite (e papelão*); Caneta, lápis ou canetinha; tampinhas de garrafa pet, 

botões, moedas ou quaisquer outros materiais que possam ser utilizados como suas peças. 

 

A Origem 

O jogo SHISIMA, é um jogo que envolve o alinhamento de três peças, e é jogado pelas crianças da parte ocidental 

do Quênia (Kenya).  

Na língua tiriki, a palavra shisima quer dizer “EXTENSÃO DE ÁGUA”. Eles chamam as peças de IMBALAVALI ou 

pulgas-d’água. As pulgas-d’água movimentam-se tão rapidamente na água que é difícil acompanhá-las com o 

olhar. É com essa mesma velocidade que os jogadores de Shisima mexem as peças no tabuleiro. As crianças do 

Quênia desenham o tabuleiro na areia e jogam com tampinhas de garrafa. Este jogo lembra as estratégias 

utilizadas em nosso “Jogo da Velha”, mas no jogo africano tenta-se impedir que o adversário alinhe suas peças 

em uma das diagonais do tabuleiro octagonal (oito lados).É um jogo que envolve estratégia, raciocínio e 

antecipação. 

Fonte: https://www.geledes.org.br/jogos-africanos-a-matematica-na-cultura-africana/ 

 

 

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 06/05/2020 

https://www.geledes.org.br/jogos-africanos-a-matematica-na-cultura-africana/
https://br.pinterest.com/pin/560698222340836088/


Procedimentos do jogo: 

 

Material: 

 

- Folha de caderno, papel 

sulfite (e papelão*); 

 

- Caneta, lápis ou canetinha; 

 

- Tampinhas de garrafa pet, 

botões, moedas ou 

quaisquer outros materiais 

que possam ser utilizados 

como suas peças. 

 

(*) Você pode colorir o seu 

tabuleiro e, se quiser, colar 

num papelão para ficar mais 

firme. 

 

 

REGRAS 

 

- 2 jogadores 

- 3 peças por jogador (2 cores diferentes) de 

cada lado. 

- Após decidir quem começa (através do 

Joquempô), um jogador de cada vez, mexe 

uma de suas peças na linha, até o próximo 

ponto vazio; em seguida é a vez do adversário. 

- Não é permitido passar por cima de outra 

peça. 

- Cada jogador tenta colocar as suas três peças 

em linha reta. 

- O primeiro a colocar as três peças em linha 

reta ganha o jogo. 

- Se repetir o mesmo movimento três vezes, a 

partida termina empatada e começa um novo 

jogo. 

- Não é permitido deixar sua peça na casinha 

central por mais de três jogadas consecutivas.  

 

INÍCIO DO JOGO 

CADA JOGADOR 

COM SUAS 3 

PEÇAS 

 

MOVIMENTAÇÃO 

DAS PEÇAS, 

SEGUINDO AS 

LINHAS, E 

PROCURANDO 

ESPAÇOS VAZIOS 

 

FORMAS DE VENCER O JOGO: 

3 PEÇAS DA MESMA COR FORMANDO UMA RETA 

 
 

 

 

Observação: Veja o vídeo explicativo desta atividade  neste link; https://www.youtube.com/watch?v=LcHvXvU_Q0g ( 

Acesso 06/05/2020) 

 

Dicas: Sugestões de materiais para a confecção do tabuleiro: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LcHvXvU_Q0g


Feito de papel e papelão 

 
                                    Fonte: http://elianaeamatematicadodia.blogspot.com/2016/11/atividade-extracurricular.html 

 

 

 

Caixa de pizza        Riscado no chão 

                                     

        
https://saveig.org/p/B3a0TmNnUoK/ 

 

https://saveig.org/p/B_IyJidB2vV/          

 

 

 

Descreva no seu caderno como foi a experiência com esse jogo. Quem participou com você? Que tipo de material você 

utilizou para confecção do tabuleiro? Finalize com um desenho bem bonito desta atividade no caderno. 

 

 

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

 BOA ATIVIDADE! 

 

 
 
 
 

http://elianaeamatematicadodia.blogspot.com/2016/11/atividade-extracurricular.html
https://saveig.org/p/B3a0TmNnUoK/
https://saveig.org/p/B_IyJidB2vV/


DISCIPLINA: HISTÓRIA 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local 

em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à presença de diferentes grupos sociais e culturais, com 

especial destaque para as culturas africanas, indígenas e de migrantes. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Conhecer o modo de organização do espaço da aldeia e das moradias de uma comunidade 

indígena. Reconhecer as formas de organização de moradias indígenas como um componente da diversidade. 

  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

Leia o texto abaixo: 

 
 

1) Segundo o texto, quais são as áreas que fazem parte de uma aldeia do povo Pataxó? 

2) Quais são os materiais utilizados para a construção da casa do povo Pataxó? 

3) Faça um desenho bem bonito de como você imagina que seja o quintal do povo Pataxó. 



DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE:  
EF03LP01 -  Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafema e fonemas 
c/qu,g/gu,r/rr,s/ss..... 
EF35LP12 – Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras especialmente no caso de palavras 
com relações irregulares fonema-grafema. 
EF35LP21 – Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive 
aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. 
EF35LP28 – Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequada. 
EF35LP31 – Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos sonoros e de 
metáforas. 
EF03LP35 - Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros e de 

metáforas. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Relembrar, o uso do dicionário, reconhecer que ele serve para aprender a escrever as palavras de 

acordo com as normas ortográficas, Aprender e praticar ortografia, Conhecer a estrutura de um poema e declamar.  

 

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. 
 
1 - ABAIXO TEMOS A FOTO DE UMA PÁGINA DO DICIONÁRIO. FAÇA A LEITURA DAS PALAVRAS E APRENDA O 
SIGNIFICADO: 
 

 
SANHEZ, Marisa Martins. Buriti Mais Português, 3ºano, 1ª Ed, São Paulo: Moderna, 2017 



 

 

AS PALAVRAS QUE APARECEM NO ALTO DAS PÁGINAS DO DICIONÁRIO SÃO CHAMADAS PALAVRAS-GUIA. 

ELAS INDICAM A PRIMEIRA E A ÚLTIMA PALAVRA QUE PODEM SER ENCONTRADAS EM CADA PÁGINA. 

 

 
 

A)  AS PALAVRAS-GUIA QUE APARECEM NA PÁGINA DO DICIONÁRIO SÃO:  
 ____________________   E   ____________________________ 

 
B) A PRIMEIRA PALAVRA DA PÁGINA É ________________ E   A _____________   É ARRUMAR. 
 
C) SEM OLHAR A PÁGINA DO DICIONÁRIO, QUAL A PALAVRA ABAIXO VOCÊ PODE ENCONTRAR ENTRE AS PALAVRAS-
GUIA? 
(  )  BARRACO                 (    ) BORRACHA           (   )  BARRIGA      (    )   BURRO      (    )  ARMÁRIO  
 
D) CONFORME SABEMOS, AS PALAVRAS NO DICIONÁRIO ESTÃO ORGANIZADAS NUMA SEQUÊNCIA ALFABÉTICA DE A 
ATÉ Z. ENTÃO 
 ASSINALE COM UM  “X“  A SEQUÊNCIA ALFABÉTICA DO DICIONÁRIO. 
(    )   A, B, C, D, E, F , G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R,  S, T, U, V, W, X, Y, Z. 
(    )   A, B, C, D, E, F, M, N, O, P, Z. 
(    )  A, E, I, O, U  
 

 

POR MEIO DOS DICIONÁRIOS, É POSSÍVEL CONHECER OS SIGNIFICADOS DAS PALAVRAS, SUA ORTOGRAFIA, 

PRONÚNCIA CORRETA, SEPARAÇÃO SILÁBICA, CLASSE GRAMATICAL (SUBSTANTIVO, ADJETIVO, VERBO),  ETC.... 

 

 

 
 

E) SINALIZE COM “x” A RESPOSTA QUE SIGNIFICA ARDER: 

(  ) COMO POSSO IMAGINAR     (    ) COMO SE ESTIVESSE QUEIMANDO    (    ) COISAS NO LUGAR 

 

F) A PALAVRA QUE SIGNIFICA: É UM MÓVEL COM PORTAS USADO PARA GUARDAR COISAS? 

(   )  AREIA        (    )  ASA   (      )   ARRUMAR   (   ) ARMÁRIO 

 

G) CONSULTANDO A FOTO DO DICIONÁRIO ACIMA COMPLETE A FRASE: 

ARRUMAR É COLOCAR    _____ COISAS NO ________   CERTO. 

 

H) CONSULTANDO A FOTO DO DICIONÁRIO ACIMA COMPLETE A FRASE:  

ARRUMAR É TAMBÉM ____________ ALGUMA COISA. 

 

I) O QUE SIGNIFICA ARRANCAR? 

RESPOSTA:_____________________________________________________________________ 

 

J) O QUE SIGNIFICA ARRANHAR? 

RESPOSTA: ______________________________________________________________________ 

 

K) O QUE SIGNIFICA ARRUMAR? 

RESPOSTA: ______________________________________________________________________ 



2 -  POEMA SONORO :   O REI E A RAINHA 

“UM POEMA É COMPOSTO DE VERSOS E ESTROFES“ 

O POEMA (O REI E A RAINHA) TEM  11 VERSOS QUE SÃO NUMEROS DE LINHAS                                          

E TEM  3 ESTROFES  QUE SÃO FORMADAS PELO CONJUNTO DE VERSOS 

 

 

A)   LEIA O POEMA PARA AS PESSOAS DA SUA CASA: 

 

POEMA 

                        O REI E A RAINHA                                                                                                     

AUTOR: WENIDARC   CINTRA 

 

 

   1                O REI E A RAINHA FORAM PASSEAR                   1ª 

   2               NUMA CARRUAGEM MUITA BELA                   ESTROFE 

   3                QUE MANDARAM COMPRAR                        

 

   4                 A COROA DO REI ERA PRATEADA,                       

   5                 MAS DE OURO ENFEITADA.                                   2ª 

   6                 ELE BEIJAVA A RAINHA,                                 ESTROFE 

   7                 QUE ESTAVA APAIXONADA.                             

 

   8                ANDAVAM PERTO DO RIO,                                   

   9                E NAS RUAS DECORADAS,                                      3ª 

  10               ADORAVAM A CIDADE,                                    ESTROFE 

  11               E ANDAVAM DE MÃOS DADAS.                     

 

 

 https://www.aprenderebrincar.com/2012/10/poema-e-atividades-com-letra-r.html 

 

3 - SINALIZE COM UM X A RESPOSTA CORRETA: 

 

 A) O REI E A RAINHA MANDARAM COMPRAR UMA? 

                                    (   ) CARROÇA           (    )   CARRUAGEM 

  

B)  A COROA DO REI ERA? 

                                     (   )   DOURADA      (   )  PRATEADA       (    ) AMARELA           

 

 C) QUEM O REI BEIJAVA?  

                                      (   ) A FILHA        (   )  A RAINHA 

 

 D) COMO ERAM AS RUAS? 

(   )  APAIXONADAS     (   )  DECORADA 

 

E) DE ACORDO COM O POEMA, PODEMOS DIZER QUE A RAINHA ERA UMA PESSOA.  

(   ) TRISTE         (    )  BRAVA          (    )  APAIXONADA. 

F) QUEM ESCREVEU O POEMA? 

                  (     ) CHICO BENTO     (   )   NEIL GAIMAN      (      )    WENIDARC CINTRA 

 

https://www.aprenderebrincar.com/2012/10/poema-e-atividades-com-letra-r.html


4- ORTOGRAFIA  “ R “ , “ RR “ 

 

                                                              ORTOGRAFIA 

 

NA LÍNGUA PORTUGUESA, O “R” SEMPRE TERÁ O SOM FORTE QUANDO INICIAR A PALAVRA. 

EXEMPLO:  

 

               RAINHA     -    ROTA    -    ROTINA   -   ROSA  -   RAMO  -  RUA   -   REI   -   ROMA   

 

  

       

A)  NA PALAVRA RUA QUAL É O SOM DO “R”? 

                                                   (    )  FRACO         (   ) FORTE 

 

 

EXISTEM PALAVRAS COM UM ÚNICO “R” ENTRE VOGAIS E O SOM DO “R”  É  FRACO. 

 

EXEMPLO: 

 

                                ARANHA    -   TORA   -    CARINHO   -   CARETA  -   ERA 

 

 

B)  NA PALAVRA CARETA QUAL E O SOM DO “R”? 

                                                  (    ) FRACO         (     ) FORTE 

 

PARA REPRESENTAR O SOM “R” FORTE NO MEIO DA PALAVRA E ENTRE DUAS VOGAIS, É PRECISO 

USAR O GRUPO “RR”. 

 

EXEMPLO: 

                 MARRETA   -    CARRETA   -   CORRIMÃO     -   CARRUAGEM   -   CARRO  

 

 

 

C)  NA PALAVRA  CARRETA QUAL E O SOM DO “R”? 

                                               (     )  FORTE            (     ) FRACO 

 

5 - VAMOS PRATICAR O QUE APRENDER: 

                              A) FORME NOVAS PALAVRAS TROCANDO O R POR RR 

ARANHA 

 

ARRANHA TORA TORRA 

ERA 

 

 CARINHO  

CARETA 

 

 ENCERADO  

 

B) FORME NOVAS PALAVRAS TROCANDO O R POR R 

CORRO 

 

CORO CERRA CERA 



            CARRO 

 

              MURRO  

 BARRÃO    

 

              CARREIRA  

 

6 -  ESCREVA O NOME DA FIGURA:  UTILIZANDO  “R”  OU “ RR” 

 

 

 

 

EU SOU A        C   __    ___   ____   ____  A 

 

 

 

 

 

EU SOU A          T ____   ____   ____   ____    _____    A 

 

 

 

 

 

EU SOU A             A   ____   ____    ____     A 

 

 

 

 

 

 

EU SOU O         J   ___   ____   ____    O 

 

 

 

 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
SANHEZ, Marisa Martins. Buriti Mais Português, 3ºano, 1ª Ed, São Paulo: Moderna, 2017 
https://www.aprenderebrincar.com/2012/10/poema-e-atividades-com-letra-r.html 
https://www.istockphoto.com/br/foto/torrada-de-p%C3%A3o-torrado-gm899226250-248131299 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amora 
https://www.ajeitai.com.br/jarro-luxxor-25-litros 
 

 

 

DISCIPLINA: ARTE 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF15AR01, EF15AR03, EF15AR08) Ao realizar as atividades propostas podemos  identificar as 

diversas linguagens da arte e compreender que o artista contemporâneo pode utilizar diferentes materiais e suportes 

na produção dos trabalhos. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Na arte, o corpo pode ser utilizado de várias maneiras para expressar idéias, sentimentos, 

percepções e pensamentos. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

E ai, vamos fazer arte com o corpo? 

https://www.aprenderebrincar.com/2012/10/poema-e-atividades-com-letra-r.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amora
https://www.ajeitai.com.br/jarro-luxxor-25-litros


A relação entre o corpo, dança e artes visuais esta presente no trabalho do artista brasileiro Hélio Oiticica e seus 

Parangolés. 

 Parangolé é o nome das capas coloridas feitas em tecidos e outros materiais criadas pelo artista Hélio Oiticica. 

Elas possibilitam o livre movimento corporal de quem as usa. Além de cores, ele pode conter fotos e textos, 

entre outros elementos. O Parangolé precisa ser vestido e movimentado, pois é dançando com ele que suas 

cores e formas se tornam animadas! 

 
https://images.app.goo.gl/WNZfWJAbhjMhb8Zs9 

 

Moradores da Mangueira com Parangolés de Helio Oiticica durante uma filmagem do Filme Ho, de Ivan Cardoso, Rio 

de Janeiro, 1979. 

 

Este é o link de uma animação com parte da 5ºsinfonia de Beethowen. Assista para que possamos dar continuidade a 

nossa atividade.  Esta Sinfonia servirá de inspiração para criarem uma coreografia utilizando os parangolés que irão 

confeccionar. 

https://www.youtube.com/watch?v=lDFtdw3TdXs 

 

Mãos a obra! 

Inspire-se nos Parangolés! Criar arte em movimento pode ser muito divertido. 

 

 

https://images.app.goo.gl/WNZfWJAbhjMhb8Zs9
https://www.youtube.com/watch?v=lDFtdw3TdXs


Imagem tirada do livro de Arte Novo Pitanguá, 3ºano, pagina 12. Editora Moderna. 

 

 

Que tal fazer a sua própria capa e brincar com os movimentos do seu corpo? Você precisará de: 

 Um tecido menor que a sua altura. O pano pode ser um lençol ou um outro tecido velho.  

 Canetas para desenhar, colorir, tinta, cola, retratos de tecidos, gliter,  enfim o que tiver disponível em sua casa 

que você possa utilizar para decorar a sua capa e personalizá-la. Depois que a capa estiver pronta, amarre com 

folga as pontas ao redor do pescoço. Se não encontrar um tecido que possa decorar, utilize o que tiver sem 

decorar mesmo. 

 Crie movimentos aproveitando a capa. Experimente segurar suas pontas com as mãos, girar, dançar, saltar, 

sempre preste atenção para não tropeçar. 

 Lembra do vídeo com a 5º sinfonia de Beethoven?  Então, você pode criar os movimentos ouvindo a sinfonia, 

seja criativo! 

 Aproveite e chame seus familiares para brincar com você e criar os movimentos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


