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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Rua Joaquim de Oliveira, 410 - Jd. Cruzeiro – Mairinque/SP 
CNPJ (MF) 45.944.428/0001-20 – CEP: 18.120.000 / Fone (11) 4718-9090 

 

3º ROTEIRO - ATIVIDADES DOMICILIARES – 3º ANO 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 Não é preciso imprimir as atividades. 

 As atividades devem ser realizadas no próprio caderno e na sequência 

apresentada.  

 Se for possível realizar a impressão, as atividades podem ser respondidas no 

próprio roteiro. 

 Procure um lugar tranquilo e sente-se bem acomodado e de preferência com o 

caderno apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, 

solicite ou busque ajuda para realizá-las.  

 É sugerido que a sequência de atividades seja realizada um pouco por dia. 

 Para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo não deve deixar 

acumular atividades e/ou, querer fazer num único dia.  

 Ao fazer os registros deve lembrar-se da necessidade de organização e cuidado 

com o documento de registro de suas tarefas (o seu caderno), não se esqueça 

de colocar a data no início das atividades diárias. 

 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária, do material que tiver 

em casa: revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas, 

embalagens, bulas, cartazes, letreiros, ou qualquer outro material que tenha e 

possa ser lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura. 

 Quando o aluno for menor de 10 anos, façam a leitura juntos, 15 minutos diários 

são suficientes, conte histórias que você ouviu quando era criança. É bom para 

você e excelente para seu filho.  

 É importante que as crianças e adolescentes realizem as atividades com a 

colaboração ou supervisão de um adulto. 



2 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTINUA COM OS 
SEGUINTES PARCEIROS E PROJETOS, CONTAMOS COM SUA 

COLABORAÇÃO. 
 

  
http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/  

 

  
 

http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/
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USE MÁSCARA SEMPRE 

QUE PRECISAR SAIR 
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Defenda-se:  https://youtu.be/0mTpFWuyk6g 

https://youtu.be/0mTpFWuyk6g
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1ª SEMANA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As atividades podem ser feitas no caderno do(a) aluno(a) 

Leia o texto a seguir e responda as questões abaixo: 
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1- Complete as frases abaixo: 

Este texto é um _________________________________ 

O assunto principal deste texto é para ____________________________ 

O que irão fazer _________________________________ 

A amiga deve levar ___________________________ 

Deve chamar também __________________________  

 

2- Quem escreveu o bilhete foi:  

              Carla              Mariana                 Talita 

 

3- Para quem ela escreveu: 

       Talita                                 Marina                  Mariana   

 

4- Complete o quadro abaixo separe as silabas e classifique-as em monossílaba, dissílaba, 

trissílaba ou polissílaba 

PALAVRAS SEPARE AS SÍLABAS CLASSIFIQUE 

boneca   

comidinha   

brincarmos   

minha   
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Hoje estudamos sobre bilhetes, com ajuda de seus familiares construa um bilhete para alguém e 

leve para seu professor quando as aulas retornarem. 

         Lembre-se que um bilhete deve: 

 ser curto e de fácil entendimento; 

 ter nome da pessoa que irá enviar; 

 ter o nome de quem  receberá o bilhete; 

 ter despedida; 

 ter assinatura; 

 ter data de envio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 
SITUAÇÃO PROBLEMA: 

 

A professora Luíza fez um pesquisa da preferência dos seus alunos em relação à comidas típicas 

de festa junina. Depois registrou o resultado num gráfico de colunas: 
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Agora responda: 

 

A. Quantos alunos participaram desta pesquisa?______________________________________ 

 

B. Qual comida foi menos votada? _______________ quantos votos?_____________________ 

 

C. Qual foi a mais votada? _____________________ quantos votos? _____________________ 

 

D. Quantos votos teve a canjica? __________________________________________________ 

 

 

RESOLVA AS ADIÇÕES: 

 

A turma da professora Cláudia do 3º A foi fazer um passeio no shopping. 

 

Leia as situações problemas e responda: 

 

1. A professora levou 11 meninas e 17 meninos. Quantos alunos a professora levou? 
 
 
 
 
 

 
 
 
R.: ____________________________________________________________________ 
 

2. No meio do caminho, entraram mais 11 alunas de outra sala. Quantas meninas a 
professora Cláudia levou ao passeio?  
 
 
 
 
 
 
R.: ____________________________________________________________________ 
 

 

3. Sr. Luís é dono de uma loja de brinquedos. No final de junho, ele resolveu fazer um gráfico 
apresentando a quantidade de brinquedos que vendeu durante o mês na festa junina. Veja o 
gráfico a seguir: 
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a) A) Quais são os dois brinquedos mais 
comprados? 

b)  
 

B) Qual a diferença entre o número de bolas vendidas 
e de carrinhos? 
 
 

 

 

2ª SEMANA 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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AGORA RESPONDA: 

1. Que título você daria para a história? 

 

2. Quais são os personagens que aparecem? 

 

3. O que eles estão fazendo?  

   

4. Circule a personagem que está ligando para eles?  
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MATEMÁTICA 

 

Leia os números abaixo: 

1778 -  99  -  201  -  2100  -  990 

1- Organize os números, do maior para o menor escrevendo-os nos quadrinhos abaixo. 

                                                  

     

   

 
2- Complete os quadrinhos: 

Leia os números da sequência abaixo e escreva nos quadros vazios o número que estão 

faltando: 

38 - 41 - 44 - 47 

38   41   44   47 
 

3. Em uma mesa de doces, tem um prato com 38 brigadeiros e 27 quindins. Quantos doces 
estão nesse prato? 
 

 

4. Paulo tinha algumas bolinhas de gude. Perdeu 12 no jogo e ainda ficou com 43. Quantas 
bolinhas ele tinha antes do jogo? 
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5. Complete os quadrinhos: 
 
a) Escreva números nos dois quadrinhos abaixo, para que a soma seja igual a 84. 

atenção: Esses números têm que ser diferentes. 
 
 
                                            +                   = 84 
 
 
 

b) Escreva números nos dois quadrinhos abaixo, para que a soma seja igual a 48. 
atenção: Esses números têm que ser iguais. 
 
                                        
                                            +                   = 48 

 
 

6. No álbum de Pedro pode ser coladas 29 fotos. Pedro já colou 16. Quantas fotos Pedro ainda 
podem colar nesse álbum? 
 

7. André tem 89 cartões e Diego tem 37. Quantos cartões André têm a mais que Diego? 
 

 
 
8. Observe o calendário do mês agosto de 2020. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto/2020 

D S T Q Q S S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
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a) O dia dos pais é comemorado no segundo domingo do mês de agosto. escreva no 

quadrinho abaixo o dia do mês em que será comemorado o dia dos pais em 2020. 

 

 

b) Eduardo faz aniversário no dia 27 de agosto. Em que dia da semana será o aniversário de 

Eduardo?  

 

 
 

 

9. Na escola onde Hugo estuda, foi feita uma votação para saber quais eram os times de que os 

alunos mais gostavam. Os votos estão na tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual o time que teve maior número de votos?____________________ 

 

b) Quantas dezenas de voto teve o São Paulo?_____________________ 

 

 

10. Para comemorar o dia da criança, a professora Helena pediu que os alunos do 2º ano 

escolhessem um passeio. Depois, ela representou as respostas em um gráfico. 

 

Times Votos 

Palmeiras 91 

Santos 89 

Corinthians 93 

São Paulo 80 

Flamengo 13 
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a) Quantos alunos escolheram cinema? 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

b) Compare o número de alunos que escolheram teatro com o número de alunos que 

escolheram parque. Quantos alunos a mais escolheram teatro? 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

c) Luísa gastou 36 reais na compra de um litro de suco, uma torta e um litro de sorvete. O litro 

de suco custou 6 reais e a torta custou 15 reais. Quanto custou o sorvete? 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

d) Paulo é dono de uma van escolar de 18 lugares. Se ele fizer 2 viagens com todos os lugares 

ocupados, quantas crianças ele vai transportar? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

e) Eduardo tem 48 bolinhas de gude e quer repartir igualmente entre ele e seus cinco amigos. 

Quantas bolinhas de gude ficarão com cada um? 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
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3ª SEMANA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Fábula: 

 

A Rã e o Touro 

 

Um grande touro passeava pela 
margem de um riacho. 

Uma rã que estava por lá, ficou com 
muita inveja do tamanho e da força do 
touro. 

Então, ela começou a inchar, fazendo 
um enorme esforço para tentar ficar tão 
grande como o touro. 

Perguntou à suas companheiras de 
riacho se estava do tamanho do touro. Elas responderam que não. 

A rã tornou a inchar e inchar. Ainda assim, não alcançou o tamanho do touro. 

Pela terceira vez tentou inchar, e fez isso com tanta força que acabou explodindo, por culpa 
de tanta inveja. 

(Fábulas de Esopo) 

Moral da História: Procurar viver sua vida da melhor maneira possível, construindo o seu espaço 
e sem se preocupar com a vida alheia. 

 ESTUDO DO TEXTO 

1- Qual é o título do texto? 

______________________________________________________________________________ 

  

2- Quem é o autor? 

______________________________________________________________________________ 

 

3- O assunto do texto é: 

 

(  ) A amizade da rã e do touro. (  ) A inveja da rã.  (  ) A força da rã. 

 

 4- Quantas vezes a rã tentou inchar? 

______________________________________________________________________________ 
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5- Onde aconteceu a história? 

______________________________________________________________________________ 

 

6- Quem são os personagens do texto? 

_____________________________________________________________________________ 

 

7- Em sua opinião por que a rã explodiu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8- No trecho “Elas responderam que não”. A palavra Elas, se refere a quem? 

______________________________________________________________________________ 

 

9- Complete com rimas do texto: 

a) Ouro:________________  

b) Macho: ______________ 

c) Veja:__________________  

d) Trabalheira:_____________  

 

10- No trecho “Um grande touro passeava pela margem de um riacho.” A frase destacada dá 

ideia de: 

(   ) Lugar                            (   ) Tempo                                         (   ) Consequência  

 

11- No trecho “Perguntou à suas companheiras de riacho se estava do tamanho do touro”. 

Quem perguntou? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

12- E o que as companheiras responderam? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



22 
 

13- A opinião do autor sobre a rã é: 

 (  ) Que ela era muito forte e grande. 

 (  ) Que ela era muito invejosa. 

 (  ) Que ela era muito humilde. 

 

14- Separe as palavras em sílabas: 

a) Margem: ___________________ 

b) Terceira: ___________________ 

c) Grande:____________________ 

d) Responderam: ______________ 

e) Explodindo:_________________ 

f) Rã: ________________________

 

15- Qual é a primeira palavra do texto? E a última palavra? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

16- Esse texto é: 

(   ) Piada                                     (   ) Carta                                    (   ) Fábula 

 

17- As fábulas servem para: 

(  ) Ensinar a preparar um 

alimento.   

(  ) Transmitir um recado. (  ) Dar um ensinamento 

 

MATEMÁTICA 

 

1) Vamos escrever de 5 em 5 até chegar ao 100. 

R: 5, 10, 15, 20... 

 

2) Vamos escrever de 10 em 10 até chegar ao 100. 

R: 10, 20, 30, 40... 

 

3) Vamos escrever de 15 em 15 até chegar ao 150. 
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R: 15, 30, 45, 60... 

 

4) Vamos escrever de 20 em 20 até chegar ao 200. 

R: 20, 40, 60, 80...  

 

5) Pedro tinha R$ 42,00, ganhou uma quantia do pai dele e ficou com R$ 70,00. Quanto ele 
ganhou do pai? 
 
 
 
 
 
 
 
R:  

4) Ana tinha R$ 35,00, gastou uma quantia e ficou com R$17,00. Quanto ela gastou?  
 
 
 
 
 
 
 
 
R:  

 

6) A Lanchonete “Lanche Bom” tem as seguintes opções de lanches com os respectivos preços. 

 

                                            Fonte: Dados Fictícios. 

a) Se Marcelo pedir um cachorro quente prensado sem purê e um cachorro quente simples com 

purê, quanto ele pagará? 

 

 

b) E se Marcelo pedisse um cachorro quente prensado e um cachorro quente simples ambos 

sem purê, quanto pagaria? 

 

c) Carlota tinha 12 reais em sua carteira. Na semana passada ganhou mais dinheiro e ficou com 

o dobro do que tinha. Quantos reais ela tem agora?  
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2- Complete com os números que faltam. Conforme o modelo:  

236 

200 30 6 

 

129 

   

 

352 

   

 

453 

   

189 

   

 

267 

   

3- Escreva os números que estão representados pelo material dourado: 

 
  

4- Cada cartela abaixo tem um número. Leia e responda: 

 

 

Qual dos números da cartela é maior? Qual dos números da cartela é menor? 

198 231 39 88 
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5 - Leia, pense e resolva: 

Na padaria “Pão Doce” as vendas de cada mês são anotadas na seguinte tabela: 

Meses Pão Bolo Caixa de Leite 

Agosto 83 34 89 

Setembro 130 23 140 

Outubro 145 36 119 

Novembro 212 67 234 

Agora Responda 

a) Em que mês foi vendido mais leite? b) Quantos pães foram vendidos em 
outubro?  
 

c) Em que mês vendeu menos bolo? 
 

d) Qual o produto é menos vendido? 
 

 

6 - Escreva por extenso as vendas de pão de cada mês: 

 

a) 83 - _______________________________________________________________________ 

 

b) 130 - ______________________________________________________________________ 

 

c) 145 - ______________________________________________________________________ 

 

d) 212 - ______________________________________________________________________ 

 

7- Coloque o antecessor e o sucessor: 

 

 140    145  

 

 89    86  

 

 275    136  
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8- Componha conforme o exemplo: 

1 centena + 5 dezenas + 8 unidades = 158 

 

a) 1 centena + 7 dezenas + 5 unidades = ____________________________________________ 

b) 3 centenas + 6 dezenas + 3 unidades = ___________________________________________ 

c) 7 centenas + 4 dezenas + 1 unidade = ____________________________________________ 

d) 5 centenas + 3 dezenas + 2 unidades = ___________________________________________ 

e) 2 centenas + 5 dezenas + 4 unidades = ________________________________________________ 

 

9 - Laura tem quatro anos, Maria tem o dobro. Quantos anos tem Maria? 
 
 
 
 
 
Resposta: 

 

10- Patrícia recebeu 5 caixinhas com 4 bombons em cada uma delas. Quantos 
bombons Patrícia recebeu? 
 
 
 
 
 
Resposta: 

 

11- Renata comprou um caderno com 96 páginas. Já usou 45. Quantas páginas faltam 
para acabar o caderno? 
 
 
 
 
 
Resposta: 

 

12- Quantas rodas tem 4 motos, sabendo que uma moto tem 2 rodas. 
 
 
 
 
 
Resposta: 
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O DINHEIRO COMO RECURSO 

VOCÊ IRÁ PENSAR NAS TROCAS DE VALORES USANDO AS CÉDULAS DO REAL: 
 

 
 

 Escolha um brinquedo 

 Dê um valor de compra para o brinquedo 

 Imagine que você pagará as compras com cheque e escreva por extenso o valor a ser 

pago em cada um dos brinquedos escolhidos: 

 

Suas escolhas são: 

 
 

1º BRINQUEDO: ___________________________  

    VALOR R$ ______________________________ 

    VALOR POR EXTENSO:________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 
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2º BRINQUEDO: ___________________________  

    VALOR R$ ______________________________ 

    VALOR POR EXTENSO:________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

3º BRINQUEDO: ___________________________  

    VALOR R$ ______________________________ 

    VALOR POR EXTENSO:________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

 

4º BRINQUEDO: ___________________________  

    VALOR R$ ______________________________ 

    VALOR POR EXTENSO:________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

 

4ª SEMANA 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS 

 

Você já reparou quantos animais diferentes existem em nosso planeta?  Animais 

pequenos, grandes, os que vivem na água, outros cavando túneis na terra, alguns muito 

coloridos, outros nem tanto; É impossível relacionar tantas características diferentes, mas existe 

uma classificação geral desses animais que permite agrupá-los de acordo com as semelhanças 

desses animais, ficando mais fácil estudá-los. Essa classificação separa os animais em dois 

grandes grupos: vertebrados e invertebrados. 

Os vertebrados representam o grupo dos animais que possuem a coluna vertebral, 

formada de ossos ou cartilagens que o ajudam a sustentar o corpo, protegem o encéfalo e a 

medula nervosa. 

O grande grupo dos vertebrados é dividido ainda em cinco subgrupos: 
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Os mamíferos que têm como 

característica principal o fato de 

possuírem glândulas mamárias, isso faz 

com que as fêmeas possam produzir leite e 

amamentar seus filhotes. A baleia é um 

animal que, apesar de viver na água é um 

mamífero. 

As aves possuem o corpo coberto 

de pelos e um bico, fazendo com que 

tenham características bem distintas dos 

demais subgrupos. Muitas espécies 

conseguem voar, alcançando velocidade e distância impressionante. Como exemplos de aves 

que voam, temos as cegonhas e as pombas. A galinha e o avestruz são exemplos de aves que 

não voam. 

Já os peixes são animais essencialmente aquáticos e podem ter esqueleto ósseo ou 

cartilaginoso. A cartilagem tem a mesma função dos ossos, mas tem mais flexibilidade. O tubarão 

é um exemplo desse grupo. 

Os répteis são animais que rastejam e alguns deles são bem perigosos como os jacarés e 
as cobras. 

Viver inicialmente na água e depois em terra firme é a principal característica do 
subgrupo dos anfíbios. Outra característica dos anfíbios é o fato de sofrerem transformações ao 
longo da vida, processo é chamado de metamorfose. Sapos e salamandras são representantes 
desse grupo. 

Agora os invertebrados que são 
animais que não possuem 
esqueleto como forma de sustentação do 
corpo. Existem milhões de espécies, 
separadas em subgrupos e entre esses 
vamos mencionar os principais: 

Aqui começaremos com 
os artrópodes, que recebem esse nome 
porque possuem uma carapaça externa 
bem resistente e patas articuladas. 
Nesse grande subgrupo encontramos 
ainda outras classificações: aracnídeos – 
possuem quatro pares de patas, nesse 

grupo encontramos as aranhas e escorpiões; insetos – possuem três pares de patas e os 
representantes do grupo são as belas borboletas e as abelhas; crustáceos – possuem em cinco 
pares de patas e tem como representantes os caranguejos e as lagostas. 

Os moluscos são invertebrados que recebem esse nome porque tem o corpo 
completamente mole. Alguns deles possuem até uma concha em que pode se abrigas, mas o 
corpo é realmente mole. Encontramos nesse grupo as lulas e os mariscos. 

Sobre os equinodermos, a principal característica é possuir um esqueleto calcário, que 
não é como o esqueleto dos vertebrados, mas possui a finalidade de sustentação. Nesse 
grupo estão as belíssimas estrelas-do-mar e os ouriços. 

O grupo dos vermes tem duas divisões importantes: os platelmintos, com corpo 
achatado e os nematelmintos, com corpo cilíndrico. A grande maioria dos representantes 
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desse grupo causam sérias doenças aos seres humanos e outros animais vertebrados, como por 
exemplo, a Taenia, platelminto que causam a teníase e o ancilóstomo, nematelminto que provoca 
o amarelão. Como você é realmente muita diversidade! 

Curiosidade 

Um dos maiores vertebrados do mundo é a baleia azul, que chega a medir 30 metros de 
comprimento, o equivalente a um prédio de 10 andares. 

Pesa cerca de 180 toneladas. Com esse tamanho ela também ganha o prêmio de mais 
barulhenta ao se movimentar na água. 

Fonte: https://www.smartkids.com.br/ 

 

https://www.smartkids.com.br/


31 
 

 

 

“CURIOSIDADES – COISAS LEGAIS DE SABER” 
 

Leia este texto que foi publicado na revista recreio (ano 4, número 185). 

 

QUAL A DIFERENÇA ENTRE ANFIBIO E RÉPTIL? 

Várias. Os anfíbios (sapos, pererecas etc.) têm pele lisa, fina e coberta por um muco. Ela ajuda 

na respiração do animal. Eles nascem de ovos gelatinosos e sem casca. Já os répteis (cobras, 

lagartos, crocodilos etc.) Possuem pele seca, que pode ser coberta por escamas, placas ou 

carapaças, como a da tartaruga. Eles respiram pelos pulmões e nascem de ovos com casca. 

MATEUS BRAZ BRAGA - SÃO PAULO 

 

 Vamos praticar! 

 

Marque o grupo de animais relacionando a cada uma destas características: 

 

a) os ovos têm casca: (   ) anfíbios        (   ) répteis 

 
b) pele coberta por um muco: (   ) anfíbios        (   ) répteis 

 
c) respiram por pulmões: (   ) anfíbios        (   ) répteis 

 
d) ovos sem casca:  (   ) anfíbios        (   ) répteis 

 
e) pele lisa:  (   ) anfíbios        (   ) répteis 

 
f) pele seca:   (   ) anfíbios        (   ) répteis 

 
g) pele coberta por escamas, placas ou carapaças:  (   ) anfíbios        (   ) répteis 
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Você sabia...?  
 
Leia o texto abaixo: 

O mico-leão-da-cara-preta foi descoberto em 1990, 

na Ilha de Superagüi, no Paraná. Essa espécie tem 

o corpo dourado e a cara, claro, só poderia ser 

preta! Seus hábitos não são muito diferentes dos 

demais micos. Eles costumam viver em grupos 

familiares com cerca de cinco indivíduos, que, em 

geral, incluem um casal em idade reprodutiva e seus 

filhotes de diferentes gestações. Das quatro 

espécies de micos-leões, o da-cara preta é a que se 

encontra mais seriamente ameaçada de extinção, 

devido à caça, ao tráfico de animais, à 

fragmentação e à perda de áreas de mata atlântica. 

ADAPTAÇÃO CIÊNCIA HOJE PARA CRIANÇAS. JULHO 

2003                                 

 

VAMOS PRATICAR 

1) Agora preencha o quadro com algumas informações do texto lido: 
 

CARACTERÍSTICAS DO MICO-LEÃO-DA-
CARA-PRETA 

MOTIVOS DA AMEAÇA DE EXTINÇÃO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2) Leia a descrição dos bichos e adivinhe quem ele é: 

 É um bicho pequeno 

 Tem quatro patas, 

 Suas patas são pequenas, 

 Anda devagar e carrega a casa nas costas. 

 Qual é o bicho? ________________________________________________________ 



33 
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CIÊNCIAS HUMANAS 

Pesquise com seus familiares a importância dos rios para a nossa sociedade e faça um 

belo texto com todas as informações encontradas em sua pesquisa! 
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RELEVO: Chamamos de relevo as formas da superfície da terra, montanhas altas ou baixas, 

terrenos baixos e planos, encostas de morros entre outras. Essas formas da superfície da terra 

apresentam variação de nível, ou seja, de altura, de um local para outro.  

 

 

Desenhe abaixo uma paisagem com as formas de relevo que existem no lugar onde você mora: 
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O rio Tietê, localizado no estado de São Paulo, percorre 1.010 km, cruzando toda a capital 

paulista. 

Observe as imagens do rio antes e depois com toda a poluição. 

 

 Rio Tietê antes  Rio Tietê depois 

Responda: 

1) O que você acha que aconteceu com o rio Tietê para ele ter mudado tanto assim ao longo dos 
anos? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

2) Quais atitudes podem ser tomadas para ajudar a proteger os rios? 

   

______________________________________________________________________________ 

 

3) O que acontece com os peixes que vivem nos rios que vão se tornando poluídos? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

4) Como podemos preservar o meio ambiente? 

 

______________________________________________________________________________ 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Atividade 1 – Caça palavras  

O Chico e a Rosinha estão com um problemão pra resolver sô. Eles precisam encontrar 

todas essas palavras para a festa junina acontecer. 

Ajude o Chico Bento e a Rosinha a descobrir os nomes das coisas da festa nesse caça 

palavras. 
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Atividade 2 – Dança 

No Brasil existem muitas danças que nasceram no nosso  país e outras que vieram de outros 

países e agora fazem parte da nossa cultura. Você sabe alguma dança? 

Identifique as danças escrevendo logo abaixo delas o nome adequado: 

  

  

  

  

 
 

  

  

  

 

Forró, Carnaval, Flamenco, Samba, 

Capoeira, Dança de roda, Quadrilha, 

Balé, Frevo. 

Brinque de alguma dessas danças 

com alguém de casa  
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MUSICALIZAÇÃO 

1ª SEMANA 

 

SOM DA CHUVA 

PARA REALIZAR ESSA BRINCADEIRA VOCÊ IRÁ PRECISAR DE: 

 UTILIZAR O PRÓPRIO CORPO: MÃOS, DEDOS, PERNAS, PÉS. 

 

COMO BRINCAR: 

 VOCÊ DEVE, SE POSSÍVEL, ESTAR EM UM AMBIENTE SILENCIOSO, FAZER 

SILÊNCIO E IMAGINAR OS SONS DO VENTO E DA CHUVA: FININHA, GOTEIRAS 

SUAVES E FORTES. 

 

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VAMOS EXPLORAR VÁRIOS SONS PARA SIMULAR O 

SOM DA CHUVA. 

SIGA ABAIXO O PASSO A PASSO: 

 ESFREGAR AS MÃOS UMA NA OUTRA POR ALGUNS SEGUNDOS; (SOM DO VENTO) 

 FAZER SOM DE SOPRO E CONTINUAR ESFREGANDO AS MÃOS; (SOM DO VENTO) 

 ESTALAR OS DEDOS; (INICIANDO O SOM DA CHUVA COM PEQUENAS GOTAS) 

 BATER 1 DEDO NA PALMA DA MÃO; 

 BATER 2 DEDOS NA PALMA DA MÃO; 

 BATER 3 DEDOS NA PALMA DA MÃO; 

 BATER 4 DEDOS NA PALMA DA MÃO; 

 BATER 5 DEDOS NA PALMA DA MÃO; 

 BATER AS PALMAS DAS MÃOS NA PERNA; 

 BATER OS PÉS NO CHÃO (SOM DO TROVÃO) E CONTINUAR BATENDO AS PALMAS 

DAS MÃOS. 

 

OBSERVAÇÃO: 

ASSIM COMO A CHUVA SE INICIA COM PEQUENOS SONS E VAI FICANDO MAIS FORTE, 

ELA TAMBÉM FICA MAIS FRACA ATÉ ACABAR. FAÇA O EXERCÍCIO ACIMA DE TRÁS PARA 

FRENTE PARA TER ESSA EXPERIÊNCIA.  

TENTE TAMBÉM EXPLORAR OUTROS SONS DA NATUREZA COMO POR EXEMPLO: 

PÁSSAROS, INSETOS, ENTRE OUTROS.  

USE SUA IMAGINAÇÃO E CRIATIVIDADE! 

BOA DIVERSÃO!  
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2ª SEMANA 

 

JOGO DO ECO 

 

PARA REALIZAR ESSA BRINCADEIRA VOCÊ IRÁ PRECISAR DE:  

 VOZ, PALMAS, PÉS, SONS DA BOCA, ETC. 

COMO BRINCAR: 

 UMA PESSOA INICIA A ATIVIDADE EXECUTANDO UMA PEQUENA SEQUÊNCIA DE 

SONS CORPORAIS CRIADA NO MOMENTO. 

 

 DEPOIS AS OUTRAS PESSOAS REPETEM A MESMA SEQUÊNCIA. 

 

OBSERVAÇÃO: 

O JOGO DO ECO BASEIA-SE NUMA DAS FORMAS MAIS ANTIGAS DE SE APRENDER 

MÚSICA: A IMITAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

3ª SEMANA 

 

ABC DOS COPOS 

PARA REALIZAR ESSA BRINCADEIRA VOCÊ IRÁ PRECISAR DE: 

 COPOS DE PLÁSTICO DURO OU METAL (COPO DE REQUEIJÃO, CANECA PLÁSTICA, 

LATA DE MOLHO DE TOMATE ETC.) E MUITA CRIATIVIDADE! 

COMO BRINCAR: 

TODOS DEVEM SE SENTAR EM RODA NO CHÃO OU EM VOLTA DE UMA MESA, 

CADA UM COM UM COPO. A BRINCADEIRA É COMO “SIGA O MESTRE”.  

UMA CRIANÇA “COMANDA” OS GESTOS, (MANIPULANDO O COPO, COM PALMAS E 

BATENDO NA MESA OU CHAO) COM PALAVRAS COMO: “PEGA COPO”, “VIRA COPO”, 

“PASSA COPO”, ”PA TUM TUM” ENTRE OUTROS COMANDOS QUE VOCÊ PODE CRIAR. E 

TODOS OS DA BRINCADEIRA DEVEM IMITAR LOGO EM SEGUIDA SEM PERDER O RITMO. 

OBSERVAÇÃO: 

SE TIVER IRMÃOS OU FAMILIARES QUE POSSAM BRINCAR COM VOCÊ, PODE 

CONVIDÁ – LOS TAMBÉM, SE  NÃO TIVER, TREINE OS RITMOS PARA PODER ENSINA-LOS 

DEPOIS . 

https://www.youtube.com/watch?v=fFo1i8EIS74 

LEGENDA 

BATER PALMA 

 

BATER AS MÃOS NA MESA 

 

   SEGURAR O COPO 

   

BATER O COPO NA MESA 

 

BRINCANDO: 

 

 

PE   -    GA            COPO                                    PA          TUM       TUM 

AGORA É SÓ USAR A CRIATIVIDADE! BOA DIVERSSÃO! 

https://www.youtube.com/watch?v=fFo1i8EIS74
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4ª SEMANA 

 

MÚSICA COM O ABC DOS COPOS 

COMO VOCÊS JÁ TREINARAM O ABC DOS COPOS, VAMOS AGORA COLOCAR UMA 

MÚSICA JUNTO? SERÁ MUITO DIVERTIDO E DESAFIADOR. 

 

PARA REALIZAR ESSA BRINCADEIRA VOCÊ IRÁ PRECISAR DE: 

 COPOS DE PLÁSTICO DURO OU METAL (COPO DE REQUEIJÃO, CANECA PLÁSTICA, 

LATA DE MOLHO DE TOMATE ETC) E MUITA CRIATIVIDADE. 

 

COMO BRINCAR: 

ANTES DE INICIAR O RÍTMO DOS COPOS COM A MÚSICA, TREINE BASTANTE E TENHA 

CERTEZA DA SEQUÊNCIA RITMICA. 

VAMOS LÁ! TENTE CANTAR ESSA MÚSICA UTILIZANDO O SOM E O RÍTMO DOS COPOS. 

 

DESAFIO: 

CRIE SEU PRÓPRIO RÍTMO E SEQUÊNCIA DE SONS PARA ESSA MÚSICA. 

 

SUGESTÃO DE MÚSICA PARA BRINCAR: 

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

 

 

VOCÊ PODE UTILIZAR OUTRA MÚSICA QUE 

GOSTE TAMBÉM! 

E AI? VAMOS FAZER MÚSICA! 

 

 

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

