
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 

Às famílias de nossos alunos. 

 

 Pra começar, não podemos deixar de agradecer o empenho de todos vocês na realização das 

atividades com as crianças em casa. Apesar de não ser tarefa fácil, estamos todos nos adequando e 

procurando novas estratégias para que nossos alunos percam o mínimo possível do conteúdo do ano 

letivo. E nada disso seria possível se vocês, famílias, não topassem essa parceria, e não 

compreendessem a importância de manter o aluno conectado aos seus estudos. Após 12 semanas 

enviando atividades para casa, chegou o momento da nossa revisão. Essa é uma prática comum na 

escola, pois permite duas ações muito importantes: a primeira é dar oportunidade para que, aquele 

aluno que não fez a atividade, possa fazer. A segunda é, para aquele que já fez, poder ver novamente 

e fixar melhor o conteúdo. O momento de revisão não é apenas falar tudo de novo, mas usar novos 

materiais, novas maneiras de apresentar o conteúdo, e dar a chance de que todos possam absorver 

aquela aula. Faremos nossa revisão de duas em duas semanas, por isso vocês podem achar que 

estamos enviando mais atividades, mas não é isso, a cada semana as crianças estarão fazendo 

revisão de 2 semanas anteriores. Grifado em vermelho estará a semana que está sendo revisada, a 

atividade para correção e a atividade nova. Contaremos também, eventualmente, com áudios de 

explicação dos professores enviados nos grupos de Whatsapp, fiquem atentos.  

          Então, por exemplo, nesta semana de 13 de Julho as crianças farão a revisão das semanas 1 e 

2, ou seja, as semanas de 30 de Março e de 06 de Abril. Na semana seguinte eles farão a revisão das 

semanas 3 e 4, e assim por diante.  

 Continuamos à disposição nos grupos de cada ano ciclo no WhatsApp para que vocês tirem 

dúvidas caso apareçam (94727-1065). 

 Desejamos boas atividades aos nossos alunos, saúde à todos, e ficamos na torcida para que 

estejamos juntos novamente na escola o mais breve possível, com toda segurança necessária.  

                                                                                                                   Com carinho, equipe Marieta. 

Semana Período Link do Portal 3ºAno. 

Semana 1 30/03a05/04 http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/atividades-pedagogicas?id=308 

Semana 2   06/04a09/04 http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/atividades-pedagogicas?id=393 

 

http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/atividades-pedagogicas?id=308
http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/atividades-pedagogicas?id=393


REVISÃO E ATIVIDADE NOVA: ARTE 

 

Olá queridos alunos, vamos aqui rever alguns pontos e produzir um pouco mais, colocando em 

práticas as habilidades aprendidas nesta atividade de expressão artística, de criação e de aproveitar o que 

temos em casa para fazer arte. Se você conseguiu realizar a atividade sem nenhuma dificuldade parabéns. 

Desta forma você terá a oportunidade de criar uma outra composição utilizando os materiais e temas de sua 

preferência e disponibilidade. Deixe a sua imaginação fluir e crie bastante. 

Agora se você teve alguma dificuldade para realizar a atividade esta é a hora de tentar realizá-la. As 

imagens abaixo foram feitas com materiais bem peculiares como você pode observar: frutas, legumes, flores, 

macarrão, molho, etc. A proposta é que você se inspire nessas obras e faça uma produção sua utilizando os 

materiais que você tem em casa, não precisa ser alimentos, pode ser com algo que você tenha e que tenha 

algum significado pra você como por exemplo: brinquedos, cards, bolinhas de gude, lacinhos de cabelo, 

carrinhos, etc. essas são algumas possibilidades para que você possa realizar a atividade de uma forma 

divertida e prazerosa. Uma outra ideia também que ficará bacana é pegar uma foto sua, ou uma imagem de 

uma pessoa na revista ou jornal e ir preenchendo com esses objetos. Também conseguirá um ótimo 

resultado. Espero ter ajudado.  

Imagens para observação. 

                                 

Legenda: VERTUMNUS, DE GIUSEPPE ARCIMBOLDO.ÓLEO SOBRE PAINEL, 70CM x 58CM. 1590-1591. CASTELO SKOKLOSTER, 

ESTOCOLMO,SUECIA. 

Legenda: MEDUSA MARINARA, DE VIK MUNIZ. TECNICA MISTA, 30CM X 30CM. 1999. INSTITUTO DE ARTE DE CHICAGO, ESTADOS 

UNIDOS. 

 

REVISÃO E ATIVIDADE NOVA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

       Nesta temática de jogos e brincadeiras de matriz indígena, vamos retomar o que havíamos visto em 

aulas anteriores a este período de pandemia, trabalhamos os jogos de matriz africana como Terra – mar (jogo 

de origem africana de Moçambique) e agora vamos continuar num jogo indígena, a peteca. O local pode ser 



um pátio, quintal, garagem em sua casa desde que tenha espaço suficiente para jogar sem atrapalhar outras 

pessoas. Nesta revisão vamos trabalhar em primeiro lugar a confecção artesanal da peteca, visto que já 

trabalhamos o conceito do jogo. Logo abaixo você verá várias ilustrações com o passo a passo da construção 

da peteca. E na segunda parte vamos relembrar uma maneira simples de jogar.  É importante que um adulto 

acompanhe a criança na fabricação da peteca.     

       A peteca foi construída, em sua base, com uma folha de jornal amassada, colocada no centro de outra 

folha sobreposta, cujas pontas puxam-se para cima. Um barbante foi utilizado para fixar ao meio as folhas de 

jornal que envolveu a folha amassada e lhe deram formato de bola na parte inferior. Uma sacola plástica foi 

usada para revestir a base com o auxílio de fita adesiva. As pontas de jornal foram cortadas em tiras de cima 

para baixo até o barbante, o que deu leveza ao objeto. O passo a passo de sua construção é demonstrado na 

figura a seguir.  

 

Fonte: file:///C:/Users/pc/Downloads/1965-Texto%20do%20artigo-9414-3-10-20190930.pdf 

  Modo de jogar:  

1- No começo do jogo, os jogadores ficam em um círculo – ou de frente um para o outro, se forem 

apenas dois. 

2- Um jogador inicia impulsionando a peteca para o alto, numa manobra semelhante ao saque usado 

no vôlei. Ele segura a peteca com uma das mãos e com a outra dá um tapa, de baixo para cima. 

3- Todos os jogadores precisam manter a peteca no ar dando-lhe tapas, para que não caia no chão. 

4- Quem apanhar a peteca ou deixá-la cair, sai do jogo, ou em vez de ser eliminado, pode perder um 

ponto – isso deve ser decidido antes do jogo. 

5- Numa outra versão, um dos jogadores fica no meio do círculo e precisa rebater a peteca para os 

colegas, valendo as mesmas regras da versão anterior.   

 

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

você pode escrever ou se preferir fazer um desenho retratando como foi a brincadeira, quem participou, que 

espaço da sua casa foi realizada esta brincadeira, etc.                           Boa Atividade! 

 

REVISÃO SEMANA 1 (30 de Março): CIÊNCIAS 
 

 
Olá, como está ? Como passou a semana ? 
 
Nesta semana, daremos uma pausa no estudo do Solo e vamos retomar à primeira atividade sobre a água no 

Planeta. Pegue seu caderno e localize as páginas que registrou suas respostas sobre as questões propostas 

na atividade. Acompanhe as explicações e veja se compreendeu o assunto ou se precisa refazer alguma 

questão. Mãos a obra !  

file:///C:/Users/pc/Downloads/1965-Texto%20do%20artigo-9414-3-10-20190930.pdf


Descrição da atividade 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3) Além do vídeo, dois textos sobre o assunto ajudaram a ampliar o conhecimento sobre o tema e 

responder as perguntas deste terceiro exercício: 

a) A água é importante ? Por quê ? 

A água é essencial para a vida. Sem água para beber, os seres vivos iriam desidratar e 

morrer em alguns dias. Com a falta de água, não teria ciclo da água nem chuva. Toda 

vegetação seca associada a altas temperaturas causaria incêndios. Haveria aumento do 

aquecimento global.     

b) De onde vem a água ? 

A maior parte da água existente no planeta é salgada, estão nos mares e oceanos, sendo 

imprópria para o consumo. A menor porcentagem é a proporção de água, própria para o 

consumo, mas a maior parte dela é encontrada nas calotas polares, o que torna inviável 

para o consumo. A água dos rios e dos lagos são as fontes disponíveis de água potável 

própria para o consumo.  

c) A água pode acabar ?  O que aconteceria ?  

A água é um recurso finito e pode acabar. Sem água para beber, os seres vivos iriam 

desidratar e morrer em alguns dias. Com a falta de água, não teria ciclo da água nem 

chuva. Toda vegetação seca associada a altas temperaturas causaria incêndios. 

Haveria aumento do aquecimento global.     

 

1) Nesta  questão você e sua família tiveram a oportunidade de trocarem algumas ideias sobre  a 

água no Planeta.  

Refletindo sobre: Como seria o Planeta sem água? Como está a situação da água em nosso 

planeta? E se há possibilidade de consumir água dos oceanos? Essa troca de ideia foi um tipo de 

“aquecimento” antes de assistir o vídeo ou ler os textos sobre o assunto. (respostas pessoal)  

2)  Aqui, solicitei assistir o  vídeo: “Por que precisa economizar água?” disponível 

em https://www.youtube.com/watch?v=32g2y3ACGaE. O vídeo trata sobre a importância da água 

para os seres vivos, de onde vem a água e sobre o uso consciente evitando o desperdício.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=32g2y3ACGaE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Planeta  Água  
 

Autor Guilherme Arantes 

Água que nasce na fonte 
Serena do mundo 
E que abre um 
Profundo grotão 
Água que faz inocente 
Riacho e deságua 
Na corrente do ribeirão 
 

Água dos igarapés 
Onde Iara, a mãe d'água 
É misteriosa canção 
Água que o sol evapora 
Pro céu vai embora 
Virar nuvens de algodão 
 

Águas escuras dos rios 
Que levam 
A fertilidade ao sertão 
Águas que banham aldeias 
E matam a sede da população 
 

Gotas de água da chuva 
Alegre arco-íris 
Sobre a plantação 
Gotas de água da chuva 
Tão tristes, são lágrimas 
Na inundação 
 

Águas que caem das pedras 
No véu das cascatas 
Ronco de trovão 
E depois dormem tranqüilas 
No leito dos lagos 
No leito dos lagos 
 

Águas que movem moinhos 
São as mesmas águas 
Que encharcam o chão 
E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra 
Pro fundo da terra 
 

 Terra! Planeta Água 
Terra! Planeta Água… 
 

 

As questões 5 à 8 estão associadas à música “ Planeta Água” (Guilherme Arantes). Questão 5 - 

ouvir a música. Questão 6 - ouvir, novamente, a música e cantar com a família ao mesmo tempo 

que fazia a leitura da letra.  

 

d) De que maneira podemos economizar água ? 

São muitas as ações que podemos realizar para poupar os recursos hídricos, por 

exemplo: fechar as torneiras enquanto escova os dentes, não tomar banhos 

demorados, reaproveitar água da lavagem de roupa para limpar quintal, não jogar 

óleo ou comidas na pia, entre outros.  

e) O que sua família faz para evitar o desperdício de água ? (resposta pessoal – 

retomaremos na volta às aulas)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAI ACABAR? 
 

ATIVIDADE NOVA DA SEMANA: 

Descrição da Atividade 

Agora que teve a oportunidade de rever o conteúdo Água no Planeta Terra, fará alguns exercícios, para 

aprender ainda mais sobre o assunto. Leia o texto abaixo “Preservação da água”. 

Preservação da água 

Preservar o ciclo vital da água é preservar a natureza. Em muitas regiões da terra, o ciclo natural vem 

sofrendo muitas alterações. 

As principais ações para preservar a água são: 

 Proteger os mananciais 

 Reflorestar as margens dos rios 

 Evitar desperdício 

 Utilizar de forma consciente 

 Tratar os esgotos 

7) Na letra o autor,Guilherme Arantes, apresenta as diversas formações geográficas de 

onde origina-se a água. O foco é a água potável, fundamental para a vida dos seres vivos 

no Planeta Terra. Nesta questão, solicitei identificar na letra da música todos os lugares 

do Planeta que brotam água e escrever . no caderno.   

Fonte, grotão (grande cavidade que se forma pela ação da água da chuva), riacho, 

ribeirão, rios, água que caem das pedras (cachoeira), no véu das cascatas( queda de 

água provocada por desnível brusco do leito de um rio), igarapés ( Igarapé é o curso de 

um rio ou canal, palavra  de origem indígena significa “caminho de canoa”). O ciclo da 

água aparece nos versos: Água que o sol evapora / Pro céu vai embora / Virar nuvens de 

algodão / Gotas de água da chuva. Inundação (grande alagamento ou fluidez no volume 

de águas, em consequência de chuvas, subida de maré, enchente, cheia.  

 

8) Na sua opinião, por que o título da música é Planeta água? Uma das  A resposta é pessoal, porém 

para mais uma reflexão coloco aqui uma possibilidade de resposta:   

 

A música fala que a água  significa vida, mostra as diversas formas e locais que a água brota do solo. 

Apresenta a água como um dos elementos que permeia toda a nossa vida no planeta: importante para 

fertilidade do solo; movem moinhos para gerar energia; matam a sede da população. Também 

presente em nosso imaginário – “onde Iara, mãe d’água/é misteriosa canção.    

 



Os intensos desmatamentos fazem com que a água precipitada em forma de chuva escorra mais 

rapidamente, reduzindo a infiltração no solo e a sustentação dos cursos d'água. 

A impermeabilização do solo das cidades, intensificada pelo uso do asfalto, cimento e calçamento, reduz a 

infiltração da água, deixando também de abastecer os cursos subterrâneos. Muitas cidades precisam dessa 

água, retirada com a perfuração de poços para atender as suas necessidades. 

A preservação dos rios é muito importante, pois preserva grande parte da vida. Muitas cidades são formadas 

próximas a rios. As águas fluviais servem para abastecimento, alimento, uso doméstico, irrigação, produção 

industrial, fonte de energia, e meio de transporte.  

Existem algumas formas de resolver esse problema, entre elas, a construção de represas, lagos, açudes, 

canais ou desvios dos cursos dos rios, beneficiando as áreas secas. Existe, ainda, a possibilidade de 

transformar água salgada em água doce pelo processo de dessalinização. https://www.todamateria.com.br/a-

importancia-da-agua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO HISTÓRIA SEMANAS 1 e 2: 

 

Correção das atividades: 

As atividades da semana 1 serão corrigidas na sala de aula, pois são pessoais. 

Atividades da semana 2: 

 

1) Com base no texto, responda as questões abaixo. Registre as perguntas e respostas 

no caderno. 

a) Qual a conseqüência da impermeabilização do solo nas cidades? 

b) O que fazer para revolver o problema das áreas secas? 

c)  Qual o nome do processo que possibilita transformar  água salgada em água doce?  

 

https://www.todamateria.com.br/a-importancia-da-agua/
https://www.todamateria.com.br/a-importancia-da-agua/


 

Atividade: Livro Buriti Mais - História 

 

ATIVIDADE NOVA DA SEMANA: 

       Nas semanas 1 e 2 vimos a respeito dos espaços públicos. Os espaços públicos são administrados pelo 

governo, e todos temos o direito de utilizá-los.  Como são um  espaço comum, também temos o dever de 

manter esses locais em bom estado. Ajudando a mantê-los limpos e conservados, pois são locais de 

convivência de todos. Onde vamos estudar, cuidar da saúde, brincar, celebrar momentos importantes da                         

nossa comunidade, entre outros. 

 

      Copie e responda a atividade em seu caderno 

      1) Como nós podemos cuidar dos ambientes públicos?  

      2) Quais as vantagens de manter esses ambientes limpos e cuidados? 

 

 

REVISÃO SEMANA 1 (30 de Março):  MATEMÁTICA 

1) Ligue a letra ao nome: 

C                              Unidade de Milhar 

D                              Unidade 

UM                          Centena 

U                              Dezena 

 

Resposta: ligar cada letra com a palavra que ela representa no valor posicional do número. 

 C = Centena; D = Dezena; UM = Unidade de Milhar; U = Unidade. 

 

2) No número 1732 cada algarismo representa um valor conforme a sua posição. Ligue o algarismo ao seu 

respectivo valor: 

1                            Setecentos 

7                            Dois 

3                            Mil 

2                            Trinta 

Resolução: cada algarismo (1, 7, 3, 2) representa um valor conforme sua posição no número 1732. 



1 = Mil; 7 = Setecentos; 3 = Trinta; 2 = Dois. 

 

3) Observe o quadro e depois responda: 

 

UM C D U 

2 7 5 6 

 

No número 2756 o valor do algarismo 7 é: 

a) 70     b) 7.000    c) 700 

R: 700. 

 

4) Decomponha os números conforme o modelo: 

1936 = 1000 + 900 + 30 + 6 

 

a) 2647 = 2.000 + 600 + 40 + 7 b) 1843 = 1.000 + 800 + 40 + 3 c) 3827 = 3.000 + 800 + 20 + 7 

 

5) Calcule as adições da tabela: 

 

Resolução: a ideia do exercício é que a criança continue a sequência conforme a lógica. 

Na primeira linha o número 1200 passou para 1300, ou seja, foi adicionado mais 100. A atividade pode ser 

resolvida usando cálculo mental ou armando a conta:  

1200 

+100 

1300 

 

Para saber o próximo número da sequência basta pegar o resultado anterior, 1300, e somar mais 100. Isso 

pode ser feito usando cálculo mental ou armando a conta: 

 

1300 

+100 

1400 

 

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 

30 130 230 330 430 530 630 

500 550 650 750 850 950 1000 

 

6) Escreva o valor de cada algarismo do número 3.485 

 

Resolução. No número 3.485 cada algarismo representa um valor. 

3 = 3000 4 = 400  8 = 80  5= 5 

 

REVISÃO SEMANA 2 (06 de Abril): MATEMÁTICA 

Descrição da atividade 

1 – Calcule conforme o modelo:    100 + 100 = 200 

a) 100 + 20 = 120 b) 100 + 50 = 150 c) 100 + 80 = 180 d) 100 + 40 = 140 

 

2 – Calcule as subtrações conforme o modelo: 

100 – 90 = 10 

a) 100 – 80 = 20 

b) 100 – 70 = 30 



c) 100 – 60 = 40 

d) 100 – 50 = 50 

e) 100 – 30 = 70 

 

3) A escola Marieta recebeu 800 maçãs para o almoço das crianças. A turma da manhã comeu 400 maçãs, 

quantas maçãs ficaram para a turma da tarde? 

Resolução: 

  800 

- 400 

400  R: Ficaram 400 maçãs para a turma da tarde. 

 

 

4) Se 100 maçãs é o mesmo que uma centena de maçãs, 800 maçãs é o mesmo que: 

a) 10 centenas de maçãs b) 12 centenas de maçãs c) 8 centenas de maçãs  

Resolução: 8 centenas de maçãs. 

 

 

5) Observe as imagens e depois responda: 

Figura 1 

   

 Figura 2 

          

Figura 3 

          

 

          

 

A) A Figura 1 tem quantas unidades? 

R: 3 

 

B) A figura 2 tem 10 unidades, portanto ela é uma: 

1) Centena 2) Milhar 3) Dezena 

R: Dezena 

 

C) Quantas dezenas têm na Figura 3? R: duas dezenas. 

 

ATIVIDADE NOVA DA SEMANA 

 

O professor William nasceu em 1973. Veja como fica a decomposição, o valor posicional e a escrita por 

extenso do número referente ao ano de nascimento do professor: 

                                                1 = 1000;      9 = 900;      7 = 70;      3 = 3. 

1 = unidade de milhar; 9 = centena; 7 = dezena; 3 = unidade 

1973: mil novecentos e setenta e três. 

 

No caderno escreva o ano do seu nascimento, faça a decomposição, identifique o valor posicional de cada 

número e depois escreva por extenso, tudo igualzinho fizemos acima.  

 

 



REVISÃO SEMANA 1 (30 de Março): PORTUGUÊS 

As atividades que não constarem neste material, serão corrigidas em sala de aula no retorno.  

ATIVIDADE: Leia a Canção e responda: 

                             CARINHOSO           Autoria: Pixinguinha e João de Barro 

Meu coração não sei por que bate feliz, quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo e 

pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim, foges de mim. 

Ah se tu soubesses como sou tão carinhoso e o muito, muito que te quero. E como é 

sincero o meu amor. Eu sei que tu não fugirias mais de mim. 

Vem, vem, vem, vem, vem sentir o calor dos lábios meus a procura dos teus. Vem matar 

essa paixão que me devora o coração. E só assim então serei feliz e bem feliz. 

https://www.letras.mus.br/pixinguinha/358582/ 

 

1 - Escreva todas as palavras compostas pelas sílabas: RR, NH, SS.  

RR = SORRINDO      NH= CARINHOSO      SS= ASSIM, SOUBESSES 

2 - Podemos dizer que essa música foi escrita para uma pessoa da qual se gosta muito, ou para alguém que 

não gostamos?              ( x ) alguém que gostamos        (   ) alguém que não gostamos  

3 - Explique o que significa MPB: Resposta: MPB é a sigla de Música Popular Brasileira. 

4 - Separe as sílabas das palavras:  Coração, Bate, Feliz, Vê, Quero, Assim. 

                 

 5 - Qual o nome dos autores da música? 

      (  ) João Pedro     (   ) Eduardo Falcão    ( X ) Pixinguinha e João de Barro  

 

REVISÃO SEMANA 2 (06 de Abril): PORTUGUÊS 

As atividades que não constarem neste material, serão corrigidas em sala de aula no retorno.  

ATIVIDADE 1 - Leia a carta Pessoal e responda: 

São Paulo, 13 de janeiro de 2001.  

  

Querido João, esta cartinha é para você 

A) Quem escreve a carta?  DANIELA 

B) Quem vai receber a carta? JOÃO. 

C) Qual é o assunto tratado na carta? 

https://www.letras.mus.br/pixinguinha/358582/


saber o tanto que eu gosto de você. 

Comecei a gostar de você já no primeiro 

dia de aula. Achei seu cabelo muito lindo e 

percebi que você é muito inteligente. Agora 

você já sabe que eu quero ser sua colega. 

Você aceitar brincar comigo no recreio? 

 Daniela 

___________________________________

____ 

DANIELA ELOGIA JOÃO, FAZ UM 

PEDIDO DE AMIZADE, E UM CONVITE 

PARA BRINCAR NO RECREIO. 

D) Geralmente, quando alguém envia uma 

carta, espera uma resposta, existe alguma 

pergunta na carta de Daniela? 

SIM, PERGUNTA SE O JOÃO, ACEITA 

BRINCAR NO RECREIO. 

E) Quem é o remetente da carta?   

DANIELA   

F) Quem é o destinatário da carta?   JOÃO  

 

1. ATIVIDADE 9 - LEIA AS PARLENDAS E COMPLETE OS QUADROS.

 
A) Complete: 

 

B)  Complete a palavra:  ASSOBIA, MACACO, ESPICHA, LAGARTIXA. 

 

C) Complete a palavra:  CASAMENTO, ROUXINOL, TRABALHA, VIÚVA 



 

D) Complete a palavra: ARROZ, CINCO, BISCOITO, GANHAR, QUINHENTOS.   

 

 

https://www.letras.mus.br/pixinguinha/358582/acesso 30/03/2020- CARPANEDA,Isabella Encontros Língua Portuguesa 3º Ano: 1.ed. - 
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REVISÃO SEMANAS 1 e 2: GEOGRAFIA 

 

Nas semanas 1 e 2 vimos como a natureza se transforma pela ação do tempo e pela ação do homem. Todo 

nosso ambiente que vivemos sofreu pelo menos uma dessas duas transformações.  

 

Atividade: copie e responda a atividade em seu caderno 

1) A partir das atividades propostas, você conseguiu analisar os diferentes ambientes transformados pelo 

homem em suas própria cidade? 

 

Para auxiliar essa questão, que era bastante reflexiva, o professor Rodrigo enviará áudio pelo WhatsApp. 

 

Correção das atividades: 

As atividades da semana 1 (30 de Março) serão corrigidas e discutidas com o grupo da escola no retorno. 
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