
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
 
3º ano - SEMANA DE 01 DE JUNHO DE 2020 
 
DISCIPLINA: CIÊNCIAS 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Identificar os diferentes usos do solo (plantação e extração de materiais, dentre outras 
possibilidades), reconhecendo a importância do solo para a agricultura e para a vida. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Dando continuidade ao Projeto Economia Solidária e desta vez voltado para estudo do solo, sua 
importância para os seres vivos e os diversos usos que fazemos dele, aproveitamos para introduzir o tema Horta 
Solidária e em casa, culminando numa experiência de plantio para formar uma horta caseira.  
  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oi, pessoal! Tudo bem por aí? Hoje nosso assunto é sobre solo. Isto mesmo, já pararam pra 

pensar que nossa vida no Planeta Terra depende do solo? É dele que extraímos materiais utilizados na fabricação de 

diversos produtos, criamos animais e cultivamos frutas, vegetais, flores entre outras coisas. 

Temos alguns tipos de solo e cada um tem seus “mistérios”, ou seja, características próprias como: cor, textura e 

permeabilidade (como é a passagem de água entre os grãos, fácil ou difícil). Por exemplo, um solo rico em argila é 

pouco permeável, a água passa com dificuldade. Já um solo arenoso (como na praia) é água passa com mais facilidade.  

 

Conheça os tipos de solo 
 

•   Solo argiloso – tem consistência fina e é impermeável à água. Comum em alguns estados da região sul e região 

sudeste do Brasil. 

•    Solo arenoso – tem consistência granulosa como a areia, é permeável à água. É comum na região nordeste do Brasil. 

•   Solo humoso ou orgânico – tem grande concentração de material orgânico em decomposição. É muito fértil, ideal 

para a realizar plantações.   

•   Solo calcário – formado por partículas de rochas, é seco e esquenta muito quando recebe a luz do sol. Comum em 

regiões de deserto. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/tipos-de-solos 
 

 
https://meioambiente.culturamix.com/natureza/tipos-de-solo-existentes 

 

Embora o solo humoso ou orgânico seja o mais indicado para o plantio é necessário mantê-lo produtivo com uso de 

técnicas como aração, adubação e irrigação.  

 

 

 

 

 

Irrigação – 
Molhar o 
solo. 

Adubação – nutrir a terra 
com adubos que podem ser 
químicos ou naturais (restos 
de vegetais ou fezes de 
animais). 

Aração – revirar o solo 
para que o ar penetre e 
melhore a infiltração de 
água até as raízes. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/regiao-sudeste
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/regiao-sudeste
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/agua
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/regiao-nordeste
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/tipos-de-solos
https://meioambiente.culturamix.com/natureza/tipos-de-solo-existentes


 

Você já sabe que existe a possibilidade de cultivar jardins ou hortas em casa ou apartamentos. Isto mesmo. O cultivo 

doméstico vem ganhando cada vez mais espaço nos centros urbanos. É muito satisfatório comer legumes, hortaliças e 

temperos ou decorar a casa com flores que você mesmo plantou.  

Ter uma horta em casa se tornou uma opção ideal para quem procura por uma alimentação saudável e livre de 

agrotóxicos. Outra modalidade de plantio que vem crescendo nas cidades são as hortas solidárias, plantadas em 

terrenos baldios ou dentro de escolas. Lá no Marieta  temos uma hortinha com vários canteiros de hortaliças e ervas 

medicinais. E mais ainda, num terreno ao lado, uma horta solidária.  

 

 

                         

                          Pé de feijão no algodão.                                          

 https://blogsoskids.wixsite.com/soskids/single-post/2015/11/09/Plantando-Feij%C3%A3o-no-Potinho 

Escolha Sementes ou mudas 

Existem duas maneiras de iniciar o cultivo de hortas em casas ou apartamentos. Você pode optar por sementes ou 

mudas já formadas.  

No caso de sementes, pode ser de pitanga, manga, jaca, tomate, maracujá, melancia ou abóbora entre outras. Escolha 

frutos com aparência saudável e muito bem maduros. Retire as sementes; lave-as em água corrente para retirar a polpa 

e deixe escorrer. Coloque-as  para secar em local bem ventilado.  

Se optar por mudas, algumas verduras como alface, almeirão, chicória e condimentos como salsinha e cebolinha, são 

vendidos em maços, ainda com as raízes. Retire as mudas cortando uns três dedos acima das raízes. 

Importante: O tempo de germinação varia de acordo com a espécie plantada, no caso das hortaliças e temperos, por 

volta de 20 dias. Após esse período, as mudinhas começarão a se desenvolver. Logo estarão prontas para serem 

consumidas em saladas.  

Materiais para horta  

Vaso - pode ser garrafa pet ou caixa de leite tipo longa vida, copo plástico, pote de margarina, etc;  

Terra vegetal; 

Sementes de frutas ou mudas de hortaliças (pra quem não conseguir, pode plantar o feijão e utilizar o algodão); 

ATIVIDADE: Mãos a obra. Convide um adulto que está em casa com você e, se possível, comece sua primeira 

hortinha. Ela pode ser até mesmo um grãozinho de feijão plantado no algodão. Ou a sementinha do limão, mexerica, 

ou outras frutas.  

https://blogsoskids.wixsite.com/soskids/single-post/2015/11/09/Plantando-Feij%C3%A3o-no-Potinho


Adubo natural: casca de ovo, borra de café, casca de frutas ou folhas secas. 

Como plantar:  Peça a um adulto que corte parte da lateral da garrafa pet ou da caixa de leite. Solicite também que faça 

quatro furos na lateral oposta à abertura, com um prego. Estes furos permitem a drenagem da água, evitando o 

apodrecimento das raízes por excesso de água/umidade.  

Coloque no fundo do vaso uma camada de 3 a 5 cm de pedras ou pedaços de tijolo, tomando o cuidado para não 

obstruir os furos de drenagem no fundo do recipiente; 

Arar - Com uma colher, remexa a terra (solo) e coloque-a no vaso. Faça covinhas rasas no solo, aproximadamente (3cm) 

e deposite quatro sementes em cada covinha que abrir . No caso de raíz de hortaliça ou tempero, coloque uma raíz em 

cada covinha;  

Adubar - Em seguida, adube o solo cubrindo-o com uma fina camada de restos de plantas, borra de café ou cascas de 

frutas ou de ovos trituradas.  

Irrigar - Molhe diariamente, sem excessos, lembrando que tanto o excesso como a falta de água são prejudiciais.  

Local para a horta 

Para que as plantas se mantenham saudáveis o espaço deve receber luz solar.  Outra dica, hortas verticais otimizam 

espaços e decoram ambientes internos e externos. 

                                       Horta vertical de parede.  

https://blog.plantei.com.br/como-fazer-uma-horta-em-casa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Referência Bibliográfica  
O solo é superfície sólida da terra https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/tipos-de-solos (acesso 28/05/2020). 
Conheça as Particularidades de Cada Tipo de Solo – Cultura mix . com https://meioambiente.culturamix.com/natureza/tipos-de-solo-existentes ( 
acesso 28/05/2020).  
PESSOA, Karina; FAVALLI, Leonel.  Novo Pitanguá – Ciências 3º ano. O ser humano utiliza o solo Págs. 52 e 53. Cultivo do Solo – págs. 54 à 56.  

1) Registre em seu caderno, quais técnicas de cultivo de vegetais você utilizou durante o  plantio ? Em 
que momentos? 

2) Observe o crescimento da sua plantinha e registre em seu caderno o que aconteceu após duas 
semanas do plantio? 
 

https://blog.plantei.com.br/como-fazer-uma-horta-em-casa/
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/tipos-de-solos
https://meioambiente.culturamix.com/natureza/tipos-de-solo-existentes


Aprenda a reaproveitar sementes e raízes para plantar horta em casahttps://www.agrolink.com.br/noticias/aprenda-a-reaproveitar-sementes-e-
raizes-para-plantar-horta-em-casa_433313.html (acesso 28/05/2020). 

 ________________________________________________________________________________________________ 
 
DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Ler notícias e observar o assunto. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Retomaremos a leitura e escrita de diferentes gêneros textuais, (Notícias, Poema), praticar a 

oralidade, escrita, compreensão de texto.  
  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

FAÇA AS ATIVIDADES DA MELHOR FORMA POSSÍVEL, CADA UM DE NÓS APRENDE NO NOSSO TEMPO E O QUE PERMITE 

O APRENDIZADO É A PRÁTICA.  BOA SORTE. 

_________________________________________________________________________________________________ 

1 - CABEÇALHO: MODELO. 

 
A) FAÇA O CABEÇALHO NO CADERNO:  

Nome de Escola: _________________________________  

Nome do aluno:  __________________________________  

Dia da semana: ________________________________  

Diadema, (dia) _______ de (Mês) _______ do ano de _____________  

Hoje o dia está:_________________ (Ensolarado) (Nublado), (Chuvoso).  

Desenho do Dia: _______________  

(se estiver ensolarado desenhe um lindo dia de sol), (se estiver nublado desenhe um lindo dia com nuvens), (se estiver 

chuvoso desenhe um lindo dia de chuva). 

 

 

2 - VAMOS LER UMA “NOTÍCIA DO JORNAL PUBLICADA NA INTERNET”. 

                                                                 NOTÍCIAS 

                                             PODEMOS LER OU ESCUTAR  

♦          LEMOS NOTÍCIAS EM JORNAIS, REVISTAS, INTERNET.... 

♦         OUVIMOS NOTÍCIAS EM RÁDIO, TELEVISÃO, CINEMA, INTERNET ETC... 

 

 

“JOVENS ESPALHAM CABIDES NAS RUAS PARA DOAÇÃO DE AGASALHOS” 

https://www.agrolink.com.br/noticias/aprenda-a-reaproveitar-sementes-e-raizes-para-plantar-horta-em-casa_433313.html
https://www.agrolink.com.br/noticias/aprenda-a-reaproveitar-sementes-e-raizes-para-plantar-horta-em-casa_433313.html


“O PROJETO “AMOR NO CABIDE” DAS TRÊS AMIGAS É UM PROJETO SOLIDÁRIO QUE AJUDA A ECONÔMIA, 

PORQUE AS PESSOAS QUE PODEM DOAR AJUDAM AS PESSOAS QUE NÃO TÊM UM AGASALHO”. 

“A INICIATIVA SURGIU EM PORTO ALEGRE E SE ESPALHOU POR CIDADES BRASILEIRAS.” 

 

“JOVENS ESPALHAM CABIDES NAS RUAS PARA 

DOAÇÃO DE AGASALHO” 

 

“UM PROJETO NASCIDO NUMA TARDE FRIA DE PORTO 

ALEGRE. EM 2013, ENTRE UMA COLHERADA E OUTRA 

DE CALDINHO DE FEIJÃO VEM PARA AQUECER O 

INVERNO DE QUEM PRECISA. E SURGIU UMA IDEIA 

SIMPLES: ESPALHAR CABIDES PELA CIDADE PARA QUE 

QUALQUER UM PUDESSE PEGAR OU DOAR UM 

AGASALHO. 

 

NO ÚLTIMO 21 DE JUNHO, QUASE UM ANO APÓS O 

ALMOÇO INSPIRADOR, AS AMIGAS LUANA FLÔRES, 30 

ANOS, HELENA LEGUNES, 22 ANOS E LAURA 

CAMARDELLI BRUM, 24 ANOS, ESPALHARAM OS 

PRIMEIROS CABIDES EM TRÊS PONTOS DA CAPITAL 

GAÚCHA E CRIARAM A PÁGINA DO PROJETO NO 

FACEBOOK, “AMOR NO CABIDE”. 

 

-NÃO, PASSAVA DE UM TESTE, NINGUÉM ESPERAVA 

QUE DESSE TÃO CERTO. - CONTA LUANA, 

ADMINISTRADORA. 

 

E DEU. OS EXEMPLOS INICIAIS SE MULTIPLICARAM 

POR MEIO DE OUTROS VOLUNTÁRIOS. DEZENAS DE 

CABIDES SE ESPALHARAM POR PORTO ALEGRE, 

CAXIAS DO SUL, PASSO FUNDO E POR OUTROS 

ESTADOS, COMO PARANÁ, SÃO PAULO, RIO DE 

JANEIRO. 

 

NA PÁGINA NO FACEBOOK, ONDE AS FOTOS DO 

PROJETO E OS “PONTOS DE AMOR” EM TODO O 

BRASIL ESTÃO DIVULGADOS, JÁ SÃO QUASE  7 MIL 

SEGUIDORES. [...] 

 

O TRIO GARANTE QUE NÃO TEM SEGREDO É 

DESCOMPLICADO ASSIM: SE VOCÊ TEM (AGASALHO, 

AMOR, SORRISO) DOE, SE VOCÊ PRECISA, É SEU. 

 

- VOCÊ SE DÁ CONTA DE QUE, QUANDO FAZ O BEM 

PARA OS OUTROS, ACABA FAZENDO BEM PARA SI 

MESMO - CONCLUI LAURA.” 

 

 
Luana Flôres, 30 anos, Helena Legunes, 22 anos, e Laura 

Camardelli Brum, 24 anos, são as idealizadoras do 

projetoFernanda Coelho / Divulgação 

 

 
PONTOS DE DOAÇÃO SÃO CHAMADOS PELO GRUPO DE “ PONTOS 

DE AMOR” 

 
CORAÇÕES ENFEITAM CABIDES COM A MENSAGEM: “ SE VOCÊ 

PRECISA, É SEU! 

 

 
 https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2014/07/Jovens-

espalham-cabides-nas-ruas-para-doacao-de-agasalhos-

4558281.html acesso 26/05/2020 

 

SANHEZ, Marisa Martins. Buriti Mais Português, 3ºano, 1ª Ed, São Paulo: Moderna, 2017 - Pgs.:160/161  

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2014/07/Jovens-espalham-cabides-nas-ruas-para-doacao-de-agasalhos-4558281.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2014/07/Jovens-espalham-cabides-nas-ruas-para-doacao-de-agasalhos-4558281.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2014/07/Jovens-espalham-cabides-nas-ruas-para-doacao-de-agasalhos-4558281.html


3 - COMPREENDENDO A NOTÍCIA: 

A) QUAL O TÍTULO DA NOTÍCIA? 

                          (   ) JOVENS COMPRAM ROUPAS                (   ) JOVENS VENDEM ROUPAS 

                          (   ) JOVENS ESPALHAM CABIDES NAS RUAS PARA DOAÇÃO DE AGASALHOS. 

B) POR QUE O NOME DO PROJETO É “AMOR NO CABIDE”? 

C) EM QUAL CIDADE NASCEU O PROJETO? 

D) OBSERVE A FOTO E DIGA QUAL DECORAÇÃO ENFEITA OS CABIDES? 

E) ESPALHAR CABIDES COM ROUPAS PARA QUALQUER PESSOA PEGAR FOI UMA BOA IDEIA? 

F) ASSINALE VERDADEIRO OU FALSO, A NOTÍCIA DIZ QUE: 

“A PESSOA QUE TEM ROUPA SOBRANDO PODE DOAR É SÓ PINDURAR NO CABIDE E DOAR PARA QUEM NÃO TEM?”                                                   

(   ) VERDADEIRO       (    ) FALSO 

G) VOCÊ CONHECE ALGUM LUGAR QUE DOA OU VENDE ROUPA USADA? 

(   ) SIM          (   ) NÃO 

H) DOAR ROUPAS PODE AJUDAR MUITAS PESSOAS; VOCÊ JÁ DEU UMA ROUPA OU QUALQUER OUTRO OBJETO QUE 

NÃO USAVA MAIS PARA ALGUÉM QUE PRECISAVA?      

I) QUANDO VOCÊ OLHOU AS FOTOS FICOU MAIS FÁCIL ENTENDER A NOTÍCIA?  

J)ESCREVA UMA NOTÍCIA, PODE SER PARECIDA COM A QUE ACABAMOS DE LER. E FAÇA UM BELO DESENHO PARA 

CHAMAR A ATENÇÃO.   

k) FAÇA A LEITURA DA SUA NOTÍCIA PARA UMA PESSOA DA SUA FAMÍLIA. 

 

3- TROCAR OU DOAR OBJETOS AJUDA MUITAS PESSOAS. 

                       “ECONOMIA SOLIDÁRIA”             

‘ECONOMIA SOLIDÁRIA ESTE É O MOMENTO 

DE FAZER ESSA IDEIA SE ESPALHAR COM O VENTO 

MOSTRAR SEUS BENEFÍCIOS SUA HUMANIDADE 

ESPALHAR SEUS PRINCÍPIOS POR TODA A CIDADE’ 

Martins, William, 5º estrofe Poesia “Economia Solidária” 

 

      RELEMBRANDO PALAVRAS QUE RIMAM: 
 

PANELA RIMA COM CANELA                                     

BANANA RIMA COM BACANA 
 

 

A) NA FRASE “ECONOMIA SOLIDÁRIA ESTE É O MOMENTO” - A PALAVRA MOMENTO RIMA COM? 

(   ) ESPALHAR    (    ) CIDADE   (   ) VENTO 

B) NA FRASE “MOSTRAR SEUS BENEFÍCIOS SUA HUMANIDADE” - A PALAVRA HUMANIDADE RIMA COM? 

(   ) MOMENTO  (   ) VENTO (   ) CIDADE 

 

4 - ORTOGRAFIA: ENCONTRE PALAVRAS COM R E RR, E ESCREVA NO QUADRO: 

AGULHA ENREDO COLAR GOIABA RÁDIO PACOTE 

GARRAFA CUBO RELÂMPAGO PACOTE HONRA SOM 



SERROTE BANCO RELÓGIO MESA ENROSCO  TERRA 

PALAVRA COM R NO INÍCIO PALAVRA COM R NO MEIO PALAVRA COM RR 

RELÓGIO   

   

   

 

5 - VAMOS PESQUISAR:   

A) PERGUNTE PARA UMA ADULTO SE ELE SABE O QUE É UM JORNAL?  

B) PERGUNTE SE ELE SABE PARA QUE SERVE UM JORNAL? 

C) CASO ELE TENHA LIDO OU OUVIDO UMA NOTÍCIA, PERGUNTE SE ELE LEMBRA QUAL FOI A NOTÍCIA E ANOTE NO 

CADERNO. 

D) SE VOCÊ ENCONTRAR UM JORNAL NA SUA CASA, ESCOLHA UMA PEQUENA NOTÍCIA E COLE NO CADERNO. 

  
Referências Bibliográficas: 

Livros didáticos. 

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

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2014/07/Jovens-espalham-cabides-nas-ruas-para-doacao-de-agasalhos-4558281.html acesso 

26/05/2020 

 
 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Conhecer o conceito e a relação de trabalho e lazer. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Leitura dos textos e em seguida realização das atividades. 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2014/07/Jovens-espalham-cabides-nas-ruas-para-doacao-de-agasalhos-4558281.html%20acesso%2026/05/2020
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2014/07/Jovens-espalham-cabides-nas-ruas-para-doacao-de-agasalhos-4558281.html%20acesso%2026/05/2020


 
1) Qual a importância dos períodos dedicados ao lazer nas nossas vidas? 
 

2) Agora me conta!! Durante esse período em casa, quais têm sido as suas atividades de trabalho e de lazer?   

 
 

Assim como citado nas outras matérias, que tal utilizar o seu tempo de lazer para plantar alguma coisa? Aqui vai uma 

dica, você pode utilizar potinho de margarina, de sorvete, lata de leite, ou até mesmo uma vasilha que esteja sobrando.  

Agora não tem desculpa!!! Mãos à obra. 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Identificar os cuidados necessários para utilização da água na agricultura e na geração de 

energia de modo a garantir a manutenção do provimento de água potável. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Aproximar alunos e seus familiares do conceito e da prática de empreendedorismo na perspectiva 

da economia solidária. Demonstrar que podemos ter uma sociedade mais sustentável a partir da perspectiva da 



produção local de alimentos. Ampliar o debate que estamos vivendo em uma comunidade, e dentro dessa cada um 

assume papel de protagonista da manutenção da nossa natureza. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

1) Observe a figura abaixo: 

 

Você já pensou em plantar, nem que seja num pequeno vaso, algum dos alimentos acima? Discuta com colegas, pais ou 

irmãos mais velhos a importância de todos esses vegetais em nossa mesa. 

 

2) Faca um pequeno texto falando sobre a importância de todos esses alimentos saudáveis nas nossas refeições. Se você 

quiser, pode fazer um desenho bem bonito e colorido sobre os nossos vegetais ! 

 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Compreender e vivenciar o conceito de multiplicação. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Relação entre alimentos e matemática. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

Observe a imagem e faça as atividades no caderno: 

 

 

 

Aqui cabe 4 litros de água 

 



1) No regador acima cabem 4 litros de água. Quantos litros de água cabem em 3 regadores? Resolva no caderno em 

forma de adição e multiplicação. 

 

 

 

 

    4            +       4  +         4    = _______ 

                                        3 x 4 = 

 

2) Na horta da escola Marieta tem 5 canteiros, e cada canteiro precisa receber 4 litros de água por dia. No total, quantos 

litros de água a horta recebe por dia? Resolva no caderno em forma de adição e multiplicação. 

 

 

 

 

 

 4          +           4            +           4             +          4             +          4         = _________ 

                                       5 x 4 =  

 

3) Além da água, é preciso colocar adubo na terra para a alface crescer. Cada canteiro da horta recebeu 3 quilos de 

adubo. Se a horta tem 5 canteiros, quantos quilos de adubo foram colocados no total? Resolva no caderno em forma de 

adição e subtração: 

 

  

 

 

 

 

        3           +          3             +           3           +           3           +           3            = _________ 

                                                3 x 5 = 

 

4) Com 1 pé de alface dá para fazer uma salada para 5 pessoas. Com 3 pés de alface dá para fazer salada para quantas 

pessoas. Resolva no caderno: 

 

5 + 5 + 5 = _______ 

3 x 5 = _______ 

 

5) Se em um canteiro cabem 15 pés de alface, quantos pés de alface cabem em 2 canteiros? 

 



15 + 15 = _____ 

15 x 2 = ______ 

 

FONTE: Todas as ilustrações são de autoria do professor William. 

 

DISCIPLINA: ARTE 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Explorar os diversos elementos que constituem a arte, ampliar o repertório artístico e 
cultural. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: A proposta tenta mostrar um pouco da conscientização do consumismo e a produção de lixo, 
principalmente neste cenário que nos encontramos hoje. 
  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:   
 

Observe com atenção a obra de Beatriz Milhazes (colagem de papéis variados e plástico sobre papel): 
 

 
https://images.app.goo.gl/jaovm7678WX7uqeVA 

 

A obra de Beatriz Milhazes é povoada de flores, círculos, semicírculos, listras e cores fortes. Suas pinturas são 

construídas por camadas, nas quais a artista cria um jogo de geometria e formas ornamentais que se reorganizam sobre 

fundos multicoloridos. Em suas colagens, a artista faz uso do brilho e da cor de papéis de balas e bombons. Pense sobre: 

 Observando a obra, quais materiais você consegue identificar?  

 Qual a sensação ou lembrança que a imagem te traz? 

 É possível fazer arte utilizando materiais, objetos, que você tem em casa? 
 

Agora se prepare para a atividade gostosa: 
 

       Primeiro você precisa juntar diversos papéis de várias cores, depois, junte embalagens de balas, chocolates, 

biscoitos, sabonetes, o que mais você tiver em casa, escolha as mais coloridas. Depois é só recortar as embalagens, 

criando formas, e montar uma colagem numa folha de sulfite ou de caderno, tendo como inspiração as obras da Beatriz 

Milhazes. 

Use e abuse da criatividade e materiais para fazer a sua colagem, você deve ter bastante material reciclável aí na sua 

casa. Você pode usar também como suporte várias coisas como: papelão, caixa de ovo, caixa de sapato, recortar de 

formas diferentes como quadrados, retângulos, círculos, etc. 

https://images.app.goo.gl/jaovm7678WX7uqeVA


Bom trabalho!! Aqui tem mais algumas obras da artista para você se inspirar: 

 

 
https://images.app.goo.gl/WoMsX3qD7t7tM3ei9                                                 https://images.app.goo.gl/Zd1wy2vBFnrrVMyTA 
 

   

               
 https://images.app.goo.gl/2gzFJo41AwKGMdCH8                                    https://images.app.goo.gl/w1nUjuxGiU9s5ESu9    

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Identificar, reconhecer e vivenciar brincadeiras e jogos populares no mundo. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta temática de Brincadeiras e jogos vamos contextualizar as pinturas relacionadas de 

brincadeiras e jogos que existiam no passado para o presente.  
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

Na imagem abaixo temos a obra JOGOS INFANTIS, uma arte muito famosa feita no ano de 1560 que mostram pessoas 

brincando por toda parte. Nesta atividade vamos socializar com os seus familiares várias brincadeiras e jogos, portanto 

observem bem as imagens da pintura, pois serão de grande importância para responder as atividades propostas. 

 

São mais de 50 brincadeiras e jogos populares que já existiam há muito tempo atrás. 

https://images.app.goo.gl/WoMsX3qD7t7tM3ei9
https://images.app.goo.gl/Zd1wy2vBFnrrVMyTA
https://images.app.goo.gl/2gzFJo41AwKGMdCH8
https://images.app.goo.gl/w1nUjuxGiU9s5ESu9


 
Fonte: Jogos infantis, 1560 Pieter Bruegel. Óleo sobre tela, 118x161cm. 

 

Atividade 

 

Observe as imagens da pintura e responda: 

1-Em seu caderno, anote todas as brincadeiras e jogos que conseguir identificar. Pode pedir ajuda para os pais, ok! 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

2- Na mesma folha, faça uma arte (desenho) de seus jogos favoritos que costuma brincar em casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Para encerrar escolha um jogo ou brincadeira destas relacionadas acima na pintura e vivencie no ambiente da sua 

casa, descreva no seu caderno como foi à experiência com esse jogo. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

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

BOA ATIVIDADE! 

Até a próxima! Nos veremos em breve. 

 

Fonte: Práticas Corporais Educação Física. 3º a 5º anos Ensino Fundamental, Anos    Iniciais edição: editora Moderna, São Paulo, 

2017.                            


