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Professoras: Adriana, Cibelle,Cristina,Gioconda,Josiane,Lenira e  Rosângela 

Professores de Educação Física: Felipe e Nivaldo 

Professores de Artes: Joy e Simone 

3º anos A,B,C,D,E e F 

 

Queridos Alunos e Pais. 

 

• Os textos não precisam ser copiados no caderno,apenas deverá ser feita a 

leitura,caso seu filho apresente alguma dificuldade auxilie –o nas leituras. 

• Quando estiver este símbolo apenas faça a leitura. 

 

• Quando estiver este símbolo, faça a cópia do que se pede. 

 

• A Contextualização e os Objetivos não precisam ser copiados no caderno,eles 

apenas são orientações que devem ser apenas lidas quanto a atividade proposta 

pelas professoras. 

 

• Sabemos que o ambiente domiciliar é muito diferente do ambiente escolar,todos 

estamos enfrentando um contexto diferente,por isso, quando possível tentem manter 

uma ROTINA DIARIA,deste modo, os alunos se adaptam melhor. 

 

• Não é necessário copiar no caderno as referencias bibliograficas ou fontes das 

imagens 

 

• Nenhuma atividade deve ser impressa todas são realizadas no caderno 

 

 



 
[Escolha a data] 

 

COMPONENTE CURRICULAR: PORTUGUÊS 01 a 05/06/2020 

 

Contextualização:A leitura desses textos obriga o leitor a refletir sobre a melodia, a 

cadência e as pausas na construção de sentido, ajudando-o a dominar ritmos fundamentais, 

como o da respiração, por exemplo. Dominar esse aspecto é fundamental para o 

desenvolvimento do aluno como um todo. 

Objetivo: 

• Exercitar a leitura e a compreensão textual; 

•  Construir mais conhecimento sobre o gênero: poema. 

• Explorar os recursos existentes na oralidade e valorizar os sentimentos que o texto 

transmite. 

O QUE É POEMA?  

Poema: é um gênero textual que utiliza as palavras como matéria-prima, organizando-

as em versos, estrofes ou prosa, ou seja, apresenta uma estrutura que permite defini-

lo como gênero. A palavra poema é derivada do verbo grego poein, que significa 

“fazer, criar, compor”. 

 

Objetivos de acordo com as diretrizes da BNCC 

• (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros 

textuais. 

• (EF12LP10) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor, textos do campo da vida pública (regras, regulamentos, entre outros), 

considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e 

o estilo do gênero. 

• (EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor, textos do campo das práticas de estudo e pesquisa (enunciados de tarefas 

escolares, diagramas, curiosidades, relatos de experimentos, entrevistas, verbetes 

de enciclopédia, entre outros), considerando a situação comunicativa, o 

tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 
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https://www.soescola.com 
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https://www.soescola.com 

1-Após a leitura do Poema, copie no seu caderno e responda as 

questõesa, b, c, d, e, f abaixo: 

 

a) O que Bete quer ser? 
b) Quem quer plantar batata? 
c) Juca vai ser o que? 
d) Do que Camila Gosta? 
e) Qual o nome do autor do poema? 
f) O que o autor do poema quer ser? 
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Convite  

Poesia 

é brincar com palavras 

como se brinca 

com bola, papagaio, pião.                                                           

Só que 

bola, papagaio, pião 

de tanto brincar 

se gastam. 

As palavras não: 

quanto mais se brinca 

com elas 

mais novas ficam. 

Como a água do rio 

que é água sempre nova. 

Como cada dia 

que é sempre um novo dia. 

Vamos brincar de poesia? 

Autor: José Paulo Paes 

2- Após a leitura do poema copie  e responda em seu caderno as 

questões a, b e c abaixo: 

          a) Qual o nome do autor do poema? 

          b) Qual é o título do poema? 

          c) Escreva 3 brinquedos que aparecem no texto: 
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 As borboletas  

Brancas 

Azuis 

Amarelas 

E pretas 

Brincam 

Na luz 

As belas 

Borboletas. 

Borboletas brancas 

São alegres e francas. 

Borboletas azuis 

Gostam muito de luz. 

As amarelinhas 

São tão bonitinhas! 

E as pretas, então… 

Oh, que escuridão! 

Autor: Vinicius de Moraes 

 

3- Após a leitura do poema copie  e responda em seu caderno as 

questões abaixo: 

a) Quais eram as cores das borboletas? 

b) O que o autor diz das borboletas “amarelinhas”? 

c) Qual o nome do autor do poema? 
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COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 01 a 05/06/2020 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Estudar Ciências pode ser muito, 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 trabalhado é a água e a forma de conhecer a vida no planeta e os seres 

vivos. 

 

 OBJETIVOS: 

• Ajudar os alunos a descobrirem os sintomas e as causas reais dos problemas que o 

Brasil vem enfrentando com a poluição e a falta de água 

• Perceber as interferências negativas e positivas que o homem pode fazer na 

natureza, a partir de sua realidade social; 

• Reconhecer que a qualidade de vida está ligada às condições de higiene e 

saneamento básico, à qualidade do ar e do espaço; 

•  Levar os alunos a entenderem que o equilíbrio e o futuro do nosso planeta 

dependem da preservação da água e de seus ciclos; 

• Conscientizar que a água não deve ser desperdiçada, nem poluída, etc. 

 

 

Objetivos de acordo com as diretrizes da BNCC 

 

• (EF02CI05) Investigar em diferentes ambientes do seu cotidiano ou da sua região a 

importância da água e da luz para a manutenção da vida e dos seres vivos 

 

1- Faça apenas a leitura do texto, se tiver dificuldade peça a um adulto para auxiliá-lo. 
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. https://www.soescola.com 
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A importância da água 

 

O crescimento desordenado das cidades faz com que muitos bairros sejam construídos 

próximos a locais onde têm rios e lagos, o que contribui para que as pessoas, inconscientes 

da importância da água, descartem o lixo de forma imprópria. 

O ideal seria que toda a água utilizada fosse encaminhada para as redes de tratamento de 

esgoto, porém nem sempre isso é o que acontece. Nas grandes cidades, por exemplo, é 

possível ver muitos esgotos a céu aberto sem nenhuma probabilidade de 

reaproveitamento.  

Ainda é possível ver rios e mares poluídos, prejudicando o habitat natural de muitas 

espécies de animais, sobretudo os peixes, e, consequentemente, o sustento de quem 

depende da pesca para sobreviver.  

Diante disso, o poder público e a população precisam se conscientizar sobre a importância 

da água e juntos elaborar estratégias para combater os problemas ambientais que 

ameaçam a disponibilidade desse recurso no planeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/habitat-natural
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/peixes
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2- Após a leitura do texto, copie no seu caderno e responda as 

questões 1,2,3 e 4: 

 

 

https://www.soescola.com 
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COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 01 a 05/06/2020 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: “O lazer de todos”, As atividades de lazer podem ser bastante 

variadas, compreendendo aquelas relativas ao descanso, as práticas culturais e ao 

entretenimento, mesmo atividades de estudo, quando feitas de forma desinteressada, 

também podem ser consideradas atividades de lazer. 

Neste sentido, estudar sobre o lazer, nos fará ver que o lazer é muito importante para o 

nosso desenvolvimento físico e mental 

 

OBJETIVO: 

• Refletir sobre as diferenças nas atividades de lazer e de trabalho na cidade. 
 
 

Objetivos de acordo com as diretrizes da BNCC 

 

• (EF03HI11) Identificar diferenças entre formas de trabalho realizadas na cidade e no 

campo, considerando também o uso da tecnologia nesses diferentes contextos. 

• (EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de outros 

tempos e espaços, analisando mudanças e permanências 

Leia o texto do livro na página abaixo;  

1- Copie a pergunta 4 e também as afirmações respondendo se é 

verdadeiro ou falso. 

 

 

2- Pesquise em sua família se alguém conhece algum divertimento antigo da cidade e, 

escreva no seu caderno qual é. 
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FONTE: BURITI MAIS, COMPONENTE CURRICULAR DE HISTÓRIA; EDITORA MODERNA; 1 ED. 2017 
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COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 01 a 05/06/2020 

 

Contextualização: Em outras aulas estudamos sobre “o que entendemos por paisagem”, 

que “tudo aquilo que nós vemos é paisagem”. Vimos também como é a paisagem rural. 

Objetivo:  

• Identificar elementos predominantes na paisagem do campo; conhecer 

características de vida no campo. 

 

Objetivos de acordo com as diretrizes da BNCC 

• (EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades 

tradicionais em distintos lugares, a partir de diferentes aspectos culturais (exemplo: 

moradia, alimentação, vestuário, tradições, costumes entre outros). 

• (EF03GE04) Reconhecer o que são processos naturais e históricos e explicar como 

eles atuam na produção e na mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus 

lugares de vivência, comparando-os a outros lugares 

 

 

A Paisagem rural (ou do campo) caracteriza-se pela forte aproximação com 

os aspectos naturais, existência de vegetação, cultivo de produtos 

alimentícios, criação de animais. Está ligado a tudo o que representa a 

natureza em seu estado pouco transformado. 

Espaço geográfico é um termo utilizado pela Geografia para caracterizar o 

lugar onde se realizam as modificações no meio ambiente feitas pelos 

humanos ao longo da história. 

 

 

 

 

Atividade 1– Peça auxílio a um adulto observe as paisagens abaixo, leia o 

texto, copie  e responda as questões3 e 4 em seu caderno. 
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Fonte: Buriti mais: geografia-organizadora Editora Moderna; obra coletiva concebida, desenvolvida e 

produzida pela Editora Moderna; Lina YoussefJomaa.- 1.ed.- São Paulo:Moderna,2017. 

 

 

 

 



 
[Escolha a data] 

ATIVIDADE 2- OBSERVE A IMAGEM ABAIXO COPIE  E RESPONDA 

AS QUESTÕES 1,2 e 3 EM SEU CADERNO. 

https://i.pinimg.com/originals/77/dc/94/77dc943074d77d3f451e4dba562b0130.png 

1) A PAISAGEM ACIMA REPRESENTA O CAMPO OU A CIDADE? EXPLIQUE SUA 

RESPOSTA. 

2) O QUE VOCÊ VÊ NA PAISAGEM, QUE FOI CONSTRUÍDO PELOS SERES 

HUMANOS? 

3) COPIE EM SEU CADERNO SOMENTE AS FRASES VERDADEIRAS. PEÇA AUXÍLIO 

DE UM ADULTO, SE PRECISAR DE LEITURA OU FICAR EM DÚVIDA COM ALGUMA 

QUESTÃO. 

A. NA ZONA RURAL UMA CASA FICA DISTANTE DA OUTRA. 

B. NA ZONA RURAL TEM GRANDES LOJAS. 

C. NA ZONA RURAL O AR É POLUÍDO. 

D. A ZONA URBANA É FORMADA PELO CENTRO DA CIDADE E OS BAIRROS. 

FONTE: https://i.pinimg.com/originals/d6/79/95/d679957254885168fbc821eeda6e45ee.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/77/dc/94/77dc943074d77d3f451e4dba562b0130.png
https://i.pinimg.com/originals/d6/79/95/d679957254885168fbc821eeda6e45ee.jpg
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COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 01 a 05/06/2020 

 

Contextualização: Leitura, escrita, comparação e ordenação de números nos faz 

compreender as características do nosso sistema de numeração, ou seja, os números que 

usamos e vemos em diversos contextos do dia a dia.  

Objetivos das atividades: 

• Compreender as ideias de maior que, menor que, estar entre. 

•  Contar uma sequencia de números tanto do menor para o maior (ordem 

crescente) como do maior para o menor (ordem decrescente) 

Leia atentamente o texto da atividade 1 ( pode ler com  ajuda de dos pais ou 

de algum responsável que esteja te acompanhando) :    

 

Objetivos de acordo com as diretrizes da BNCC 

• (EF03MA10) Identificar regularidades em sequência ordenadas de números 

naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, por 

um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e 

determinar elementos faltantes ou seguintes. 

 

 

 

 

               
 
Atividade 1:  Somente leitura, das perguntas e respostas abaixo:  
Com certeza, você conhece muitos números. 
 

A. Para que servem os números? 
B. Que números fazem parte de sua vida? 

 Para recordarmos o que estudamos e sabemos: o número serve para contar 

coisas ou para saber qual a idade de uma pessoa ou o peso ou a quantidade de 

arroz que a mamãe comprou, por exemplo. 
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 O número pode ter o aspecto cardinal, ser como: um, uma, uns, umas 

(feminino/masculino ou singular/plural). Pode ser também número ordinal (primeiro 

segundo, terceiro ou décimo nono). 

 Vocês estão lembrando o quanto os números são importantes na nossa vida. 

Sem eles nossa vida ficaria muito mais complicada. Não é mesmo? 

 Bem, continuando, os números servem para saber o número do telefone do 

colega, tem número que aparece na função de código (código de barra, segredo de 

cofre), serve pra indicar a altura e o peso de uma pessoa. Serve também para medir 

algo, como tecido, parede entre outras coisas.  

 

C. Até que número você sabe contar? (não é para escrever, conte para a mãe, ou 

para o pai ou para algum responsável que esteja te acompanhando)  

 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – EMAI /3º ano 

 
 
Atividade 2: O quadro numérico reproduzido abaixo é conhecido por você. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

          

20 21 22       29 

          

30 31 32       39 

          

40 41 42       49 

          

50 51 52       59 

          

60 61 62       69 

          

70 71 72       79 

          

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

          

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

          

 

2.1 Copie no caderno, observe os números, como estão escritos nas linhas e colunas. 
Vocês lembram que linha é __ (horizontal) coluna é I  (vertical). Depois complete o 
quadro com os números que faltam. 
 

2.2 Responda, oralmente: 
A. O que há em comum nas escritas dos números, observando as linhas? 
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B. O que há em comum nas escritas dos números, observando as colunas? 
 

2.3 Copie no caderno e responda as perguntas abaixo:  
 
A. o número que está entre 64 e 66: ____________________ 

B. o número que está entre 59 e 61:_____________________ 

C. o número que está entre 38 e 40: ____________________ 

D.o número que está logo antes do 80: __________________ 

E.o número que está logo depois dos 89: _________________ 

 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – EMAI /3º ano 

 
Atividade 3: A turma de Pedro foi dividida em equipes, identificadas por cores. Cada 
equipe recebeu certa quantidade de objetos para serem contados. Veja os resultados 
no quadro e complete a última coluna. Então, quantos grupos de dez a equipe 
amarela formou? Quantos objetos registrados por essa equipe não formaram grupos 
de 10? Faça o mesmo para as outras equipes. Observação: O que está escrito em 
vermelho não é para copiar, é apenas para orientar a vocês pensarem sobre o 
problema. 
 

Equipe Grupos de 10 Objetos restantes Total de objetos 

    

Amarelo 5 3  

    

Azul 6 2  

    

Vermelho 5 7  

    

Verde 4 9  

    

Branco 6 0  

    

Lilás 7 5  

    

 

A. Qual equipe contou mais objetos? ______________________________________ 

B. Qual delas contou menos objetos? ______________________________________ 

C. Por quê? __________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – EMAI /3º ano 
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COMPONENTE CURRICULAR: ARTES 01 a 05/06/2020 

 

Professora Simone Leal dos Santos Abreu 

Atividades 3º ano  C  

 

Contextualização : A cultura define a marca e a identidade de um povo Por isso a necessidade de 

reconhecimento e incentivo  da preservação da cultura popular, são elementos da cultura popular a música, 

o canto, a dança, as encenações, as festas, a literatura, os jogos, as brincadeiras, o artesanato, a culinaria 

tradicional, etc. 

 

 

Fonte: Novo Pitanguá: Arte /organizadora Ed. Moderna – Editor responsável André Camargo Lopes- 1°Ed. 

 

Objetivos de acordo com as diretrizes da BNCC 

 

• (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural,material e imaterial, de culturas diversas, 

em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes 

épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens 

artísticas. 

• (EF03AR16) Explorar e reconhecer o desenho como forma de registro musical não convencional 

(representação gráfica de sons) e reconhecer a notação musical convencional, diferenciando-a de 

outros sinais gráficos. 
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Tema Música 

 

 

 

Fonte: Novo Pitanguá: Arte /organizadora Ed. Moderna – Editor responsável André Camargo Lopes- 1°Ed 
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 Fonte: Novo Pitanguá: Arte /organizadora Ed. Moderna – Editor responsável André Camargo Lopes- 1°Ed 
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      1-Copie  e responda no caderno de Arte: 

a) Você conhece algum desses gêneros musicais? Qual? 

b) Você os instrumentos musicais utilizados nas festas juninas brasileiras? Quais? 

c) Que músicas tocam nas festas Juninas do lugar onde você mora? 

 

 

 

 

 

Fonte: Novo Pitanguá: Arte /organizadora Ed. Moderna – Editor responsável André Camargo Lopes- 1°Ed 

 

 

 

 

2-Desenhar no caderno de arte as partes da música que estão em negrito, representar os versos 

com desenhos conforme a letra da música. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M. Professor Francisco Daniel Trivinho 

Praça Lauro Michels, 30- Conceição– Diadema - Tel: 4044-8598 
 

Professora :Joy           Disciplina: Arte           Data:  Semana 8 - 01/06/2020  - 05/06/2020 
 

Aula de Arte – Professora Joy – Terceiro Ano A, B, D, E e F 

 

Aos educandos e suas famílias, 

 

Obrigada por enviarem as fotos das atividades através do emailjoyjapyarte@gmail.com 

Recebi alguns desenhos muito significativos e muito emocionantes. Continuarei recebendo fotos das 

atividades das semanas passadas também. 

 

Aproveito para lembrar que não é necessário copiar as orientações no caderno. Basta colocar o nome, 

data e as respostas das atividades. Lembrando que os registros das respostas poderão ser realizados em 

folhas avulsas ou em caderno sem pautas (linhas). 

 

Ótima semana pra vocês. 

 

 

A arte em diferentes contextos. (Continuação) 

 

Objetivo: Refletir sobre arte em diferentes contextos. 

  

 

Contextualização: Semana passada cada um de vocês desenhou uma mensagem para todos 
profissionais que estão trabalhando nesse momento. Essa semana continuamos pensando sobre 
arte e o momento que vivemos. 
 
 

 

Atividade 1: 

 

Observe a obra do artista Alex Flemming abaixo e depois responda as questões: 

mailto:joyjapyarte@gmail.com


 

[Escolha a data] 

 

 

 

Essa obra do artista está na estação Sumaré do metro da cidade de São Paulo desde 1998. 

 

 

 

 

Fonte: http://www.naosoogato.com.br/cultura/em-berlim-alex-flemming-fala-sobre-arte-melancolia-e-caos/ 

Fonte: SEM Título. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 

Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra59849/sem-titulo>. Acesso em: 

19 de Mai. 2020. Verbete da Enciclopédia. 
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Nesse ano, 2020, o próprio artista realizou uma intervenção em sua obra. Veja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final da intercenção, a obra de Alex Flemming ficou assim: 

 

Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/06/rostos-de-famosa-obra-em-estacao-de-metro-de-sp-

ganha-mascaras-coloridas-para-incentivar-seu-uso-durante-pandemia.ghtml 
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- Como era a obra do artista antes? 

- Qual foi a intervenção que ele fez?  

- Como ficou a obra depois da intervenção? 

- O que há de comum entre o artista e a sua obra nesse ano? 

 

 

Atividade2: 

 

- Observe a estátua de Carlos Drummond ano passado e nesse ano. 

Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/06/rostos-de-famosa-obra-em-estacao-de-metro-de-sp-

ganha-mascaras-coloridas-para-incentivar-seu-uso-durante-pandemia.ghtml 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/06/rostos-de-famosa-obra-em-estacao-de-metro-de-sp-ganha-mascaras-coloridas-para-incentivar-seu-uso-durante-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/06/rostos-de-famosa-obra-em-estacao-de-metro-de-sp-ganha-mascaras-coloridas-para-incentivar-seu-uso-durante-pandemia.ghtml
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Responda as questões: 

 

- Quais são as diferenças entre uma imagem e outra? 

- Qual foi a intervenção na estátua que o artista Anderson Thives fez? 

-Em sua opinião, por que os artistas Alex Flemming e Anderson Thieves fizeram essas intervenções? 

 

Fonte: https://www.falandodeviagem.com.br/viewtopic.php?f=91&t=4568 

Fonte: https://vejario.abril.com.br/coronavirus/estatuas-rio-mascara-

arco-iris/ 

Rio de Janeiro 

2019 

Rio de Janeiro 

2020 
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Saiba mais 

 

Você sabia que desde o dia 07 de maio o uso de máscaras é obrigatório no Estado de São Paulo? Todas 

as pessoas que saem na rua precisam usar máscaras de proteção que podem até serem feitas em casa. 

 

No canal do You Tube chamado Manual do Mundo, eles ensinam fazer máscara com uma camiseta velha. 

Quem puder pode dar uma olhada através do endereço abaixo. 

 

 

https://youtu.be/DjmjoM_mJYk  

 

 

Para quem puder, por favor, enviem as fotos das respostas e dos estudantes e famílias usando 

máscaras (podem ser feitas em casa ou não) 

O email para envio é oljoyjapyarte@gmail.com 

Vou adorar saber que todos vocês estão se protegendo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você já fez uma máscara assim? 

Você tem uma foto sua com uma máscara feita 

em casa? 

https://youtu.be/DjmjoM_mJYk
file:///C:/Users/Romroms/Documents/Joy/Teletrabalho%20Pandemia/joyjapyarte@gmail.com


 

[Escolha a data] 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 01 a 05/06/2020 
 

 

Professor (es): Nivaldo e Felipe         

                                         
Objetivo da Atividade:  

• Identificar elementos constituídos da lateralidade (direita, esquerda, frente e atrás) e 

experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no 

contexto comunitário e regional. 

Contextualização: Desenvolvimento das noções de lateralidade faz-se extremamente necessário 

para a prática das demais atividades da cultura corporal de movimento, além de ter muita 

importância nas demais atividades da vida cotidiana.  

 

Objetivos de acordo com as diretrizes da BNCC 

• (EF03EF01) Experimentar, fruir e recriar brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os de 

matrizes indígenas e africanas, valorizando a importância desse patrimônio histórico cultural. 

 

Atividade 1: Responder e pintar as questões acerca da lateralidade; 

Atividade 2: Realizar o jogo/brincadeira de amarelinha utilizando os diferentes lados do corpo. 
Vamos pensar na lateralidade do nosso corpo. 

1- QUANTOS LADOS O NOSSO CORPO POSSUI ? (responda oralmente) 

 

2- VOCÊ SABE O QUE É DIREITA E ESQUERDA? E FRENTE E TRÁS?(responda oralmente) 

 

3- COPIE AS SETAS NO SEU CADERNO E DEPOIS PINTE DE ACORDO COM SUAS DIREÇÕES:    

 

DIREITA: PINTE DE AZUL – ESQUERDA: PINTE DE AMARELO – FRENTE: PINTE DE VERMELHO – ATRÁS: PINTE DE VERDE 

 
3- AGORA REALIZE A BRINCADEIRA/JOGO DE AMARELINHA UTILIZANDO OS DIFERENTES LADOS DO CORPO. 

 
 

 

Imagem Freepik 
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