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Olá Estudante, seja muito bem-vindo(a)! 

 
 

Após o merecido descanso do recesso escolar de julho, chegou a hora 

de você retomar seus estudos. Estamos iniciando o 3º bimestre de 2021. 

Animado para embarcar nessa nova viagem ao mundo do conhecimen- 

to? Vamos juntos!!! 

Para isso, preparamos o Plano de Estudos Tutorado – Volume 3. Um ma- 

terial cheio de propostas de atividades instigantes e inovadoras para 

você. São histórias, situações-problemas, exercícios, imagens, pes- 

quisas, desafios, temas e textos que irão orientá-lo (a) na aquisição de 

conhecimentos e habilidades importantes para que você se torne um 

cidadão cada vez mais curioso, pesquisador, autônomo e atuante em 

nossa sociedade. 

Atenção, algumas das várias experiências de aprendizagem que você 

encontrará no PET 3 irão abordar a temática da Educação do Trânsito, 

pois o mês de setembro é dedicado a pensarmos qual o nosso papel 

no trânsito, e o quanto podemos contribuir para nossa segurança e de 

todas as pessoas. 

Seu professor(a) irá acompanhá-lo nesta jornada de conhecimen- 

tos do PET 3 por meio de alguns canais de comunicação como o APP 

Conexão 2.0, o site https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br. Ah! 

Acompanhe também as aulas na TV Minas, todas as manhãs de se- 

gunda à quinta-feira. Elas irão auxiliá-lo(a) na resolução das ativida- 

des propostas no PET. 

Desejamos a você uma excelente experiência, bons estudos e, princi- 

palmente, boas aprendizagens nesta 3ª etapa escolar!!! 

Até breve! 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 
 

 
 

 

PLANO DE ESTUDO TUTORADO 
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

ANO DE ESCOLARIDADE: 3º ANO – EF 

PET VOLUME: 03/2021 
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TURMA: 

BIMESTRE: 3º 

NÚMERO DE AULAS POR SEMANA: 

TURNO: 
TOTAL DE SEMANAS: 
NÚMERO DE AULAS POR MÊS: 

 

 

  SEMANA 1  
 

PRÁTICAS DE LINGUAGEM: 

Análise linguística/semiótica (Ortografização). 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Construção do sistema alfabético. 

HABILIDADE(S): 

(EF03LP06) Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas. 

(EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e 
fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba átona em final de palavra – e com 
marcas de nasalidade (til, m, n). 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Segmentação de palavras em sílabas considerando a sua tonicidade. 

- Emprego de letras e sons: brandos, fortes e nasais. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Matemática. 

 
TEMA: Classificação de palavras quanto ao número de sílabas 

e quanto à sílaba tônica. 

Olá crianças! Nesta semana vamos identificar e classificar as sílabas. 

BREVE APRESENTAÇÃO: As sílabas são fonemas (sons) ou grupos de fonemas pronun- 

ciados por meio de apenas uma emissão sonora. Elas podem ser classificadas: 
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FÁBULAS DE ESOPO 

PARA SABER: ESOPO ERA UM ESCRAVO QUE VIVEU NA GRÉCIA ANTIGA HÁ 

MAIS DE 2500 ANOS ANTES DE CRISTO. ELE CONTAVA AS HISTÓRIAS APENAS 

ORALMENTE, E SÓ MUITO TEMPO DEPOIS ELAS FORAM ESCRITAS. MUITAS DE 

SUAS FÁBULAS SÃO RECONTADAS POR OUTROS AUTORES. 

• Com relação ao número de sílabas, as palavras podem ser classificadas em: 

- MONOSSÍLABAS: apenas uma sílaba. Exemplo: RÃ 

- DISSÍLABAS: duas sílabas. Exemplo: LE - ÃO 

- TRISSÍLABAS: três sílabas. Exemplo: FOR - MI - GA 

- POLISSÍLABAS: quatro ou mais sílabas. Exemplo: GA - FA - NHO - TO 

• Com relação à posição da sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas em: 

- OXÍTONAS: Última sílaba da palavra é tônica (forte). Exemplo: JA - CA - RÉ 

- PAROXÍTONAS: Penúltima sílaba da palavra é tônica (forte). Exemplo: FOR - MI - GA 

- PROPAROXÍTONAS: Antepenúltima sílaba da palavra é tônica (forte). Exemplo: HI - PO 

- PÓ - TA - MO 

Conforme você pôde observar, a intensidade sonora ocorre em diferentes posições 

das sílabas: última, penúltima ou na antepenúltima. 

 
PARA SABER MAIS: 

Assista aos vídeos sobre: 

• Classificação de palavras quanto ao número de sílabas. Disponível em: <https:// 

www.youtube.com/watch?v=kirrc9-TQ7M> Acesso em: 08 jun. 2021. 

• Identificação da sílaba tônica e classificação de sílaba tônica disponíveis em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=j05cu-O6dZo> e <https://www.youtube. 

com/watch?v=SJ57i1zhDD4>. Acesso em: 08 jun. 2021. 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=kirrc9-TQ7M
http://www.youtube.com/watch?v=j05cu-O6dZo
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1 – Leia o texto abaixo. 

O ratinho e o leão 

Ao sair do buraco, viu-se um ratinho entre as patas do leão. Estancou, de pelos em pé, 

paralisado pelo terror. O leão, porém, não lhe fez mal algum. 

- Segue em paz, ratinho; não tenhas repente medo de teu rei. 

Dias depois, o leão caiu numa rede. Urrou desesperadamente, debateu-se, mas quanto 

mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. 

- Amor com amor se paga - disse ele, lá consigo, e pôs-se a roer as cordas. 

Num instante conseguiu romper uma das malhas. E como a rede era das tais que rompi- 

da a primeira malha as outras se afrouxam, pôde o leão deslindar-se e fugir. 

Moral: mais vale paciência pequenina do que arrancos de leão. 

LOBATO, Monteiro. Fábulas. São Paulo: Globo, 2008 p. 104. 

 
 
 
 

2 –Quais são os personagens da história? 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
3 – Marque a opção correta. Quem conta a história é: 

( ) o ratinho ( ) o leão ( ) nenhum dos dois animais 

ATIVIDADES 



4 
 

4 – Copie do texto palavras que completem o quadro abaixo. 
 

Monossílabas 

(1 sílaba) 

Dissílabas 

(2 sílabas) 

  

  

  

 

Trissílabas 

(3 sílabas) 

Polissílabas 

(4 ou mais sílabas) 

  

  

  

 
5 – Leia a curiosidade sobre o leão e pinte os números acima de uma centena. 

 

PARA SABER: 

UM LEÃO MACHO PODE PESAR ENTRE 150 E 250 QUILOS E MEDIR ENTRE 2,60 E 3,30 

METROS DE COMPRIMENTO. … 

SÃO MUITO VELOZES EM PEQUENAS DISTÂNCIAS, CHEGANDO A ATINGIR 50 QUILÔ- 

METROS POR HORA. 

SEUS DENTES CANINOS MEDEM ATÉ 6 CENTÍMETROS, E SUA CAUDA PODE TER 1 

METRO DE COMPRIMENTO. 

 

Disponível em: https://cdn.britannica.com/s:575x450/31/150931-004-34B9D2CE.jpg. Acesso em: 10 de maio de 2021. 
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6 – A palavra leão apresenta um sinal acima da letra a. Esse sinal é o til, (sinal ortográfico 

(~) que indica a nasalização da vogal sobre a qual é posto). Pense, e com a ajuda de um 

adulto, escreva palavras com til seguindo as dicas. 

 
A) Parte do seu corpo que fica na parte final do braço, que serve para segurar objetos: 

    ão. 

 
B) Fruta que é muito azeda: ão. 

 
C) Órgão que bombeia o sangue: ão. 

 
D) É um pequeno objeto, usado em peças de vestuário para fechá-las, prendendo-o 

numa “casa”: ão. 

E) Animal que tem a capacidade de mudar de cor (mimetismo): ão. 

 

 
7 – Separe as palavras abaixo em sílabas. Depois circule a sílaba tônica e classifique cada 

palavra quanto à tonicidade da sílaba: 

 
A) ratinho -    

 

B) leão -    
 

C) fábula -    
 

D) majestade -    
 

E) atenção -    
 

 

 

8 – Agora faça a correspondência. 

1. Oxítona 2. Paroxítona 3.Proparoxítona 
 

ratinho leão fábula majestade atenção 
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9 – Releia um fragmento da Fábula lida acima e circule nela: 

• De vermelho, 2 palavras oxítonas; 

• De azul, 2 palavras paroxítonas. 
 

 

Dias depois, o leão caiu numa rede. Urrou desesperadamente, debateu-se, mas quan- 

to mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. 

- Amor com amor se paga - disse ele, lá consigo, e pôs-se a roer as cordas. 
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  SEMANA 2  
 

PRÁTICAS DE LINGUAGEM: 

- Leitura/escuta (compartilhada e autônoma). 

- Análise linguística/semiótica (Ortografização). 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Morfologia. 

HABILIDADE(S): 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

(EF03LP08) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas funções na oração: 

agente, ação, objeto da ação. 

(EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e 

fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba átona em final de palavra – e com 

marcas de nasalidade (til, m, n). 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Leitura e interpretação de textos. 

- Compreensão global do texto. 

- Construção do Sistema Alfabético. 

 
TEMA: Ortografia do C e QU 

Caro(a) estudante, nesta semana você vai ler e refletir sobre a ortografia, a escrita cor- 

reta de algumas palavras. 

BREVE APRESENTAÇÃO: Você está aprendendo a escrever. Já entendeu que as letras 

formam palavras. As palavras formam frases e as frases formam um texto. Para escrever 

corretamente as palavras é importante ler todos os dias um pouquinho. Assim, você vai 

gravando na memória a grafia das palavras, vai criando imagens visuais das palavras. 

Leia para mamãe, para o papai, para a vovó... leia sempre!!! 

PARA SABER MAIS: Veja o vídeo a seguir sobre a história da tartaruguinha, tema de nos- 

sas atividades dessa semana. Você vai se divertir!!! Disponível em: <https://www.youtu- 

be.com/watch?v=_AeayF64Ftc>. Acesso em: 08 de Junho de 2021. 
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NA FLORESTA. NO CÉU. 

NA ORELHA DO ELEFANTE. NA ASA DO URUBU. 

CAIU NO MAR E NÃO 

SE MACHUCOU. 

CAIU E QUEBROU O 

SEU CASCO. 

 
 

1 – Leia a letra da música e conheça a história da tartaruguinha. 
 

Disponível em: <https://www.google.com/search?q=desenho+da+tartaruga&sxsrf=ALeKk03f_K-UWb1Jk5q03LdkDl_ 
iKQUL6w:1617761850912&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjxk9HDiOvvAhWM>. Acesso em: 08 de junho de 2021. 

 

OUVI CONTAR UMA HISTÓRIA 

UMA HISTÓRIA ENGRAÇADINHA 

DA TARTARUGUINHA 

DA TARTARUGUINHA 

 
HOUVE UMA FESTA LÁ NO CÉU 

MAS O CÉU ERA DISTANTE 

QUEM VIU A TARTARUGUINHA? QUEM VIU? 

LÁ DO CÉU ELA CAIU 

 
SÃO PEDRO O CÉU VARREU E DA POBREZI- 

NHA SE ESQUECEU 

ELA DISSE: EU QUEBREI TODA. 

AI, MEU CORPINHO ESTÁ DE FORA 

E A TARTARUGUINHA VIAJOU NA ORELHA 

DO ELEFANTE 

QUANDO A FESTA TERMINOU A BICHARADA 

SE MANDOU 

COMO É QUE VOU FAZER PAI DO CÉU? 

COMO VOU VIVER AGORA? 

 
PAPAI DO CÉU JUNTOU OS CAQUINHOS E 

COLOU. 

MAIS BONITA ELA FICOU. 

 
 

2 –Leia as perguntas e pinte a resposta correta. 

 
A) ONDE ACONTECEU A FESTA? 

 

B) COMO A TARTARUGA VIAJOU? 

 

C) O QUE ACONTECEU COM A TARTARUGUINHA? 

ATIVIDADES 

http://www.google.com/search?q=desenho%2Bda%2Btartaruga&sxsrf=ALeKk03f_K-UWb1Jk5q03LdkDl_
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3 – Copie a palavra do texto que está em negrito.   
 

 
 
 

4 –Complete as frases com os verbos (palavras que indicam ação). 
 

A tartaruguinha  na orelha do elefante. 

A bicharada se . 

Papai do Céu os caquinhos e mais 

bonita ela ficou. 

 

 
5 – Leia o cartaz e complete com as letras faltosas. (C OU QU) 
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6 – Leia o nome dos animais, depois encontre-os no diagrama abaixo. 
 

QUATI CAVALO QUIMERA (PEIXE) 

CORUJA CAPIVARA CACHORRO 

MOSQUITO PERIQUITO QUEM-QUEM 

CUTIA COBRA CACATUA 

 

C A P I V A R A Q W Q E C C 

O E R T Y U I P O S U M A A 

R P E R I Q U I T O A Q V C 

U D A F G U H J K L T W A A 

J E R T Y I P C U T I A L T 

A S D F G M O S Q U I T O U 

H J K I L E Ç A Z C O B R A 

C A C H O R R O X C V B Q W 

N U R O M A Q U E M- Q U E M 

 

 
7 – Leia atentamente e complete. 

 

Depois das atividades podemos perceber que com a letra c formamos as sílabas 

  . E as letras qu formam as sílabas 

  . 

É necessário ter atenção na hora da escrita para não confundir o uso dessas letras. 
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BULA DE REMÉDIO: texto instrucional cuja finalidade é orientar as pessoas na 

utilização de um medicamento receitado pelo médico. 

  SEMANA 3  
 
 

PRÁTICAS DE LINGUAGEM: 

Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma). 

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO: 

Escrita colaborativa. 

HABILIDADE(S): 

(EF03LP14) Planejar e produzir textos injuntivos instrucionais, com a estrutura própria desses tex- 

tos (verbos imperativos, indicação de passos a serem seguidos) e mesclando palavras, imagens e 

recursos gráfico-visuais, considerando a situação comunicava e o tema/ assunto do texto. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Leitura e produção de textos injuntivos instrucionais (receitas, instruções de montagem etc). 

- Linguagem e construção de textos injuntivos instrucionais. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Ciências. 

 
TEMA: Gênero textual: Bula de Remédio 

Hoje você vai estudar sobre a bula de remédio. Também irá identificar e produzir uma 

bula de remédio. Vamos lá? 

 
BREVE APRESENTAÇÃO: 

 

Disponível  em:  <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2009_unioeste_portugues_ 
md_rosemeri_dos_santos_finatto.pdf>. Acesso em: 30 de maio de 2021. 

 
As bulas devem conter informações sobre a prescrição, preparação, administração, 

advertência e outras orientações necessárias para o uso seguro e tratamento eficaz. 

As bulas para o paciente devem conter três partes, sendo elas: identificação do medica- 

mento, informações ao paciente e dizeres legais. 

Disponível em: <http://antigo.anvisa.gov.br/perguntas-e-respostas-sobre-bulas>. Acesso em: 30 de maio de 2021. 

 
PARA SABER MAIS: Veja as informações que o Dr. Dráuzio Varella traz sobre a importân- 

cia da Bula de Remédio, disponível em: <https://youtu.be/YtkeM82a5m8>. Acesso em: 

30 de maio de 2021. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2009_unioeste_portugues_
http://antigo.anvisa.gov.br/perguntas-e-respostas-sobre-bulas
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1 – Leia a bula do remédio: 

A seguir você conhecerá a bula de uma vitamina. Ler a bula é muito importante! A bula re- 

presenta o principal material informativo fornecido aos pacientes. Trata-se de ficha 

completa com as informações importantes sobre o produto. 

 
2 –Retire da bula as informações abaixo. 

 
A) Nome do remédio:   

 

B) Para que é indicado:   
 

C) O prazo de validade:   
 

D) Nome do laboratório:   
 

E) Quantidade de comprimidos que uma criança deve tomar:   

ATIVIDADES 
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3 – Marque a opção correta. A bula serve para: 

( ) divertir e instruir. ( ) vender e informar. 

( ) partilhar uma emoção e instruir. ( ) instruir e informar. 

 

 
4 –Por que encontramos nas bulas de remédios a seguinte frase: 

“TODO O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO LONGE DO ALCANCE DA CRIANÇAS”. 
 

 

 
 

 
 

 

 
5 – Agora é com você. Imagine que você é um cientista e descobriu um remédio para a 

cura de uma doença. Crie a bula do seu remédio e desenhe a embalagem. 
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ATIVIDADES 

  SEMANA 4  
 
 

PRÁTICAS DE LINGUAGEM: 

Leitura/escuta (compartilhada e autônoma). 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Textos dramáticos. 

HABILIDADE(S): 

(EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua organização 

por meio de diálogos entre personagens e marcadores das falas das personagens e de cena. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Leitura e interpretação de texto teatral. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Ensino Religioso. 

 
TEMA: O texto dramático ou teatral. 

Vamos estudar sobre um texto dramático ou teatral. 

BREVE APRESENTAÇÃO: Os textos teatrais ou dramáticos são aqueles produzidos para 

serem representados (encenados) e podem ser escritos em poesia ou prosa. São, por- 

tanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidos por produtores teatrais e, 

em sua maioria, são pertencentes ao gênero narrativo. Nos textos teatrais há também a 

indicação da fala de cada personagem, do narrador e a descrição da cena e cenário. 

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/texto-teatral/>. Acesso em: 30 de maio de 2021. 

 
PARA SABER MAIS: Saiba um pouco mais sobre o texto teatral assistindo ao vídeo dispo- 

nível em: <https://youtu.be/X7f_NXFSQ98>. Acesso em: 30 de maio de 2021. 

 

 

1 – Leia o texto abaixo. 

MACAQUINHO 

(Narrador) TODA AS NOITES O MACAQUINHO PASSAVA PRA CAMA DO PAI E FICAVA ME- 

XENDO, E PULANDO, E DANDO CHUTE, E NÃO DEIXAVA O PAI DORMIR. 

(Papai macaco) MACAQUINHO SAI DAÍ, VOCÊ TEM SUA CAMA PRA SE DEITAR, PAPAI 

QUER DORMIR. POR QUE VOCÊ NÃO VOLTA PRA LÁ? 

http://www.todamateria.com.br/texto-teatral/
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(Narrador) O MACAQUINHO RESPONDIA: 

(Macaquinho) - PORQUE EU TÔ COM FRIO. 

(Narrador) O PAI MACACO COBRIU O MACAQUINHO COM LENÇOL, MAS DEPOIS DE UM 

TEMPO LÁ ESTAVA O MACAQUINHO DE NOVO NA CAMA DO PAI. 

(Papai macaco) MACAQUINHO SAI DAÍ, VOCÊ TEM SUA CAMA PRA SE DEITAR, PAPAI 

QUER DORMIR. POR QUE VOCÊ NÃO VOLTA PRA LÁ? 

(Narrador) O MACAQUINHO TODO SERELEPE, RESPONDIA: 

(Macaquinho) - PORQUE EU TÔ COM FOME. 

(Narrador) O PAI MACACO DEU MAMADEIRA PRO MACAQUINHO, MAS NÃO ADIANTOU. DE- 

POIS DE UM TEMPO, JÁ ESTAVA DE NOVO NA CAMA DO PAI. 

(Papai macaco) MACAQUINHO SAI DAÍ, VOCÊ TEM SUA CAMA PRA SE DEITAR, PAPAI 

QUER DORMIR. POR QUE VOCÊ NÃO VOLTA PRA LÁ? 

(Narrador) O MACAQUINHO AGITADO RESPONDIA: 

(Macaquinho) - TÔ COM VONTADE DE FAZER XIXI. 

(Narrador) CADA DIA O MACAQUINHO DAVA UMA DESCULPA: MEDO, CAMA APERTADA... 

ATÉ QUE UM DIA ELE FALOU A VERDADE. 

(Macaquinho) - EU QUERO FICAR NA SUA CAMA PORQUE FICO COM SAUDADES DE VOCÊ. 

(Narrador) AÍ O PAI MACACO ENTENDEU. E COMEÇOU A BRINCAR COM O MACAQUINHO 

TODAS AS VEZES QUE CHEGAVA DO TRABALHO, AO INVÉS DE SÓ VER TELEVISÃO. O MA- 

CAQUINHO FICOU TODO FELIZ E NUNCA MAIS PASSOU PRA CAMA DO PAI. 
ADAPTAÇÃO: RONALDO SIMÕES COELHO. MACAQUINHO. BELO HORIZONTE, LÊ, 1985 

 
 

2 –Marque as opções corretas. As desculpas que o macaquinho dava para ir para a cama 

do pai eram... 

( ) estava com saudades. ( ) queria passear. 

( ) queria uma banana. ( ) estava com fome. 

( ) estava com muito frio. ( ) queria ir para a escola dos macacos. 

Qual era o verdadeiro motivo que levava o macaquinho a querer estar com o pai? 
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O MACAQUINHO 

O MACAQUINHO QUERIA DORMIR COM O PAPAI MACACO. O MACAQUINHO ARRUMOU UM MONTE 

DE DESCULPAS. O MACAQUINHO FALOU QUE FOI PARA A CAMA DO PAI PORQUE ESTAVA COM 

FRIO, COM FOME... DEPOIS O MACAQUINHO DISSE QUE QUERIA O CARINHO DO SEU PAPAI. 

FIM. A HISTÓRIA ACABA ASSIM... 

ACERVO DA PROFESSORA ÉDNA DIAS. PRODUÇÃO DE TEXTO DE ALUNOS DO 3º ANO (ADAPTADA PARA FINS PEDAGÓGICOS) 

ELE 

3 – As atitudes do pai mostram que ele foi... 

( ) malvado ( ) injusto 

( ) compreensivo ( ) antipático 

4 – Na realidade, o macaquinho precisava de... 

( ) educação ( ) dinheiro 

( ) presentes ( ) carinho 
 

5 – E você, como demonstra carinho às pessoas que você gosta? 
 

 

 
 

 
6 – Leia o pequeno texto. 

 

 

Não fica legal repetir tantas vezes uma palavra. Então, vamos escrever o texto substi- 

tuindo as palavras (que estão em negrito) pela palavra que está no quadro? 
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  SEMANA 5  
 
 

PRÁTICAS DE LINGUAGEM: 

Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma). 

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO: 

Escrita colaborativa. 

HABILIDADE(S): 

(EF03LP21) Produzir anúncios publicitários, textos de campanhas de conscientização destinados 

ao público infantil, observando os recursos de persuasão utilizados nos textos publicitários e de 

propaganda (cores, imagens, slogan, escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho e tipo de letras, 

diagramação). 

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-vi- 

suais em textos multissemióticos. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Produção de texto: gênero publicitário 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Ciências. 

 
TEMA: Texto publicitário 

Vamos estudar sobre um texto PUBLICITÁRIO. Você irá perceber como esse gênero é re- 

pleto de cores, imagens, sons e muitos outros recursos que têm como objetivo “seduzir” 

o leitor/ouvinte para a compra de um produto ou uma ideia. Vamos lá? 

BREVE APRESENTAÇÃO: 

O Texto Publicitário é um tipo de texto veiculado em campanhas publicitárias. Podem ser 

textos de natureza escrita, oral e visual. 
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Exemplo: 
 

 
 

Fonte: Coral do MP - Diretoria de Publicidade Institucional do Ministério Público de Minas Gerais Disponível em: 

<https://br.pinterest.com/pin/419186677787587863/>. Acesso em: 17 jun. 2021. 

 

Os textos publicitários estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito principal 

de convencer o leitor para a compra de produtos e/ou serviços ou adesão a alguma ideia. 

Os textos publicitários são textos sugestivos e persuasivos os quais contém uma lingua- 

gem sedutora para despertar nos consumidores o desejo de consumir, aderir, compro- 

meter-se com uma ideia. 

Geralmente são encontrados nos meios de comunicação: jornal, revista, televisão, rádio, 

internet, outdoors, dentre outros. 

Os textos publicitários como os cartazes, por exemplo, fazem uso de muitos recursos 

audiovisuais para transmitirem a sua mensagem e chamarem a atenção do público, tais 

como: letras de diferentes fontes e tamanhos, uso de cores e imagens. 

Volte ao cartaz acima e observe todos esses recursos (letras, cores e imagens) atenta- 

mente. Converse com o seu responsável sobre isso! 

Fonte: <https://www.todamateria.com.br/texto-publicitario/>. Acesso em: 17 jun 2021. (Adaptado) 

http://www.todamateria.com.br/texto-publicitario/
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CHEGOU A HORA DE VACINAR SEU CÃO E GATO CONTRA A RAIVA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS 

“POSSE RESPONSÁVEL: 

MALTRATAR OU ABANDONAR ANIMAIS É CRIME PREVISTO EM LEI.” 

 
 

1 – Leia o cartaz sobre a campanha publicitária de vacinação contra a doença da Raiva 

em cães e gatos: 
 

 

 
2 – Preencha o quadro abaixo com informações sobre o gênero textual. 

 

CAMPANHA PUBLICITÁRIA 

TEMA 
 

ONDE PODEMOS 

ENCONTRAR 

 

 
FINALIDADE 

 

 

DISCURSO (TEXTO) ( ) BREVE ( ) LONGO 

APRESENTA 

IMAGENS DE 

 

 
3 – Leia a frase. 

 

 

Esta frase funciona como: 

A) uma advertência. C) um convite. 

B) um combinado. D) uma sugestão. 

ATIVIDADES 
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ATIVIDADES 

  SEMANA 6  
 
 

PRÁTICAS DE LINGUAGEM: 

Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma). 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Escrita colaborativa. 

HABILIDADE(S): 

(EF03LP21) Produzir anúncios publicitários, textos de campanhas de conscientização destinados 

ao público infantil, observando os recursos de persuasão utilizados nos textos publicitários e de 

propaganda (cores, imagens, slogan, escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho e tipo de letras, 

diagramação). 

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-vi- 

suais em textos multissemióticos. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Produção de texto: gênero publicitário. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Ciências. 

 
TEMA: Criação de textos publicitários 

Hoje você irá analisar alguns cartazes de campanhas publicitárias e irá criar uma campa- 

nha para que seus colegas usem máscaras. 

BREVE APRESENTAÇÃO: 

O cartaz é gênero textual produzido de forma clara e objetiva, para facilitar a compreen- 

são no momento da leitura. Entre as suas características, está: divulgar alguém, algum 

evento ou alguma coisa. 

 

1 – Observe os cartazes de campanhas publicitárias abaixo (imagens utilizadas, tipos 

de letras, cores, mensagem do cartaz) e preencha os quadros com sua análise sobre 

cada um dos aspectos propostos: 
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CARTAZ 1 CARTAZ 2 
Imagens disponíveis em: <https://www.slideshare.net/Aguinamar/anncio-publicitrio-4o-bimestre-69004670> e https://casperlibero.edu.br/noticias/ 

cartazes-sobre-covid-19-produzidos-por-alunos-de-publicidade-e-propaganda/>. Acesso em: 17 de jun. 2021. 

 

 

CARTAZ IMAGENS 
TIPOS DE 
LETRAS 

CORES 
USADAS 

MENSAGEM 
GERAL 

 
1 

    

 
2 

    

 

 

 

CARTAZ 3 CARTAZ 4 

Imagens disponíveis em: <https://www.slideshare.net/Aguinamar/anncio-publicitrio-4o-bimestre-69004670> e <https:// 
educacaofinanceiraparatodos.com/seja-um-consumidor-consciente/?hcb=1> Acesso em: 17 de jun. 2021. 

http://www.slideshare.net/Aguinamar/anncio-publicitrio-4o-bimestre-69004670
http://www.slideshare.net/Aguinamar/anncio-publicitrio-4o-bimestre-69004670
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CARTAZ IMAGENS 
TIPOS DE 
LETRAS 

CORES 
USADAS 

MENSAGEM 
GERAL 

 
3 

    

 
4 

    

 

2 – Agora faça sua campanha. Imagine que você quer incentivar os estudantes da sua 

escola a usarem a máscara para se protegerem contra o coronavírus. Nestes tempos 

tão difíceis de pandemia é importante a manutenção de cuidados fundamentais como 

o uso da máscara, o álcool gel e o distanciamento social. 

Sua professora pediu para que você fizesse um cartaz. Como ficaria? 
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MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 
 

 
 

 

PLANO DE ESTUDO TUTORADO 
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

ANO DE ESCOLARIDADE: 3º ANO – EF 

PET VOLUME: 03/2021 

NOME DA ESCOLA: 

ESTUDANTE: 

TURMA: 

BIMESTRE: 3º 

NÚMERO DE AULAS POR SEMANA: 

TURNO: 
TOTAL DE SEMANAS: 
NÚMERO DE AULAS POR MÊS: 

 

 

  SEMANA 1  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Números. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Operações com números naturais. Problemas envolvendo diferentes significados da multiplica- 

ção e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e 

medida. 

HABILIDADE(S): 

(EF03MA07A) Resolver problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de adição 

de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estra- 

tégias de cálculo e registros. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- As ideias da multiplicação. 

- Estratégias para efetuar uma multiplicação. 

- Resolução de situações-problemas de multiplicação. 

- Situação-problema com a ideia de disposição retangular. 

 
TEMA: Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação. 

Querida criança, nesta semana você resolverá problemas envolvendo os diferentes sig- 

nificados da multiplicação, utilizando diferentes estratégias de cálculos e registros. 

BREVE APRESENTAÇÃO: Pense na seguinte situação. 

O motorista João é manobrista. Ele estacionou 6 carros na parte da manhã. Sabendo 

que cada carro tem 4 rodas, como você calcularia a quantidade total de rodas dos carros 

estacionados? 
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6 x 4 = 24 

ATIVIDADES 

A) Qual é a adição correspondente ao 

seu desenho? 

B) Qual é a multiplicação correspon- 

dente? 

Veja como alguns alunos estão calculando o total de rodas dos carros. 
 

Imagens disponíveis em: <https://br.freepik.com/vetores-gratis/conjunto-de-criancas-felizes-agitando-as-maos_5840373. 

htm#page=1&query=crian%C3%A7as&position=49>. Acesso em: 14 de maio de 2021. 

 
Qual a quantidade total de rodas dos carros estacionados por João? 24 rodas. 

Podemos escrever uma multiplicação correspondente à adição de Carolina. 
 

 

PARA SABER MAIS: 

Para ampliar seus conhecimentos sobre as ideias que envolvem a multiplicação acesse 

o vídeo: Ideias da Multiplicação – Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?- 

v=a0sdlx8eR64>. Acesso em: 14 de maio de 2021. 

 

1 – Desenhe 3 grupos com 3 carrinhos em cada um. Depois, responda às questões. 
 

http://www.youtube.com/watch?-
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2 – Em uma autoescola, abriram uma sala para atender mais alguns alunos interessados 

em fazer o curso de legislação para tirar 

carteira de habilitação. 

Escreva duas multiplicações para indicar 

a quantidade de carteiras da sala do curso 

de legislação representada ao lado. Obser- 

ve que elas estão em fileiras na horizontal 

e vertical. 
 
 

 
 

Imagem disponível em: <https://br.freepik.com/vetores-gratis/fundo-vazio-da-classe-escolar_10372983.htm#page=1 & query=sala%20 
de%20aula position=49>. Acesso em: 14 de maio de 2021. 

 
 
 
 

3 – Continue completando o quadro, com as formas de fazer as operações que são 

correspondentes: 

ADIÇÃO MULTIPLICAÇÃO CORRESPONDENTE 
 

5 X 2 = 
 

6 X 2 = 

2 +2 + 2 + 2 + 2 +2 +2 = 
 

  

2 +2 + 2 + 2 + 2 +2 +2 + 2 + 2 = 
 

2 +2 + 2 + 2 + 2 +2 +2 + 2 + 2 + 2 = 
 

 

 
4 – Veja como Nina efetuou as multiplicações 3 X 6 e 2 X 7: 

 

3 X 6 = 6 + 6 + 6 = 18 2 X 7 = 7 + 7 = 14 
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4 X 5 = 20 2 X 7 = 14 

     

     

     

     

 

       

       

 

Faça como Nina e descubra o resultado das multiplicações usando desenhos 
 

A) 6 X 2 =    B) 2 X 9 =    

 

 
5 – Agora foi a vez de Mariana. Ela usou papel quadriculado para efetuar as multiplicações 

4 X 5 e 2 X 7. 
 

 
 
 

6 – Nas malhas quadriculadas abaixo, pinte os quadradinhos correspondentes a cada 

multiplicação e determine os resultados. 

A) 2 X 5 =    
 

 

B) 4 X 4 =    
 

 

C) 3 X 5 =    
 

 

D) 4 X 7 =    
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7 – Resolva a situação-problema a seguir. 

As amigas Lourdes e Mara compraram adesivos das placas de trânsito para fazerem uma 

campanha sobre Educação para o Trânsito. Lourdes comprou 2 cartelas com 9 adesivos 

em cada uma delas e Mara comprou 3 cartelas com 7 adesivos em cada uma delas. Quem 

comprou mais adesivos? Quantos adesivos cada uma delas comprou? Caso seja neces- 

sário, utilize desenhos na representação de cada situação. 
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Nas atividades desta semana, além de reforçar o que você aprendeu na semana passada, 

você irá explorar as multiplicações de um número por 0, por 1 e por 10 e as multiplicações 

de 0, de 1 e de 10 por um número. Ou seja, são exploradas as multiplicações em que um dos 

fatores é 0, 1 ou 10. 

Atenção!!! 

Quando um dos fatores é 0, o produto é sempre 0; por exemplo, 4 X 0 = 0 + 0 + 0 + 0= 0 

Quando um dos fatores é 1, o produto é sempre igual ao outro fator: 3 X 1 = 1 + 1 + 1 = 3 

Quando um dos fatores é 10, basta acrescentar 1 zero ao outro fator, por exemplo, 5 X 10 = 50. 

  SEMANA 2  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Números. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Operações com números naturais. Problemas envolvendo diferentes significados da multiplica- 

ção e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e 

medida. 

HABILIDADE(S): 

(EF03MA07A) Resolver problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de adição 

de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estra- 

tégias de cálculo e registros. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

As ideias da multiplicação. 

Estratégias para efetuar uma multiplicação. 

Multiplicação com 0, com 1 e com 10. 

Resolução de situações-problemas de multiplicação. 

Situação-problema com a ideia de disposição retangular. 

TEMA: Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação. 

Querida criança, nesta semana você resolverá problemas envolvendo os diferentes sig- 

nificados da multiplicação, utilizando diferentes estratégias de cálculos e registros. 

 
BREVE APRESENTAÇÃO: 
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ATIVIDADES 

Para realizar as atividades, é importante saber também: 
 

PARA SABER MAIS: Que tal você jogar para estudar e aprender a tabuada da multiplica- 

ção? Acesse “Tabuada completa do 1 ao 9 e jogos para aprender”, disponível em: <https:// 

www.tabuadademultiplicar.com.br/tabuada-do-1.html>. Acesso em: 14 de maio de 2021. 
 

 

1 – Multiplicação quando um dos fatores é 0 (zero): 

 
A) Analise o exemplo com atenção e complete. 

• 3 X 0 = 0 + 0 + 0 = 0. Como 0 X 3 = 3 X 0, então 0 X 3 = 0. 

• 2 X 0 = + = . Como 0 X 2 = 2 X 0, então 0 X 2 = . 

 
B) Responda: Qual é o produto quando um dos fatores é 0 (zero)? 

 
 

 
C) Use a conclusão a que você chegou em sua resposta e efetue mais estas multipli- 

cações em que um dos fatores é 0. 

9 X 0 =    0 X 15 =    136 X 0 =    0 X 50 =    

http://www.tabuadademultiplicar.com.br/tabuada-do-1.html
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2 –Multiplicação quando um dos fatores é 1 (um). Use o que você já estudou sobre 

multiplicações e complete. 

 
A) Temos fichas com bolinha em cada ficha. 

No total são  bolinhas. Logo, X =    

 
B) Temos grupo com tracinhos. 

No total são tracinhos. Logo X =    

 
C) 3 X 1 = 1 + 1 + 1 = . Como 1 X 3 = 3 X 1, então 1 X 3 = . 

 
D) Responda: Qual é o produto quando um dos fatores é 1 (um)? 

 
 

 
 

 
E) Use a conclusão a que você chegou em sua resposta e efetue mais estas multipli- 

cações em que um dos fatores é 1. 

7 X 1 =    1 X 22 =    340 X 1 =    1 X 9 =    
 

3 – A Diretora de uma escola pesquisou sobre um Kit de placas de trânsito para as 

professoras realizarem atividades de Educação para o Trânsito com os estudantes. 

Em cada Kit há 10 placas. Observe quantas placas a Diretora vai adquirir se comprar 

um kit. 

1 grupo de 10 unidades 

       1 X 10 = 10 

Serão 10 placas 
 

A) Quantas placas a Diretora vai adquirir se com- 

prar 2 kits? 

Resposta:    
 

B) Quantas placas a Diretora vai adquirir se comprar 3 kits? 
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4 – Continue completando as multiplicações por 10: 

A) 1 X 10 = 10 F) 6 X 10 =    

B) 2 X 10 = 20 G) 7 X 10 =    

C) 3 X 10 =    

D) 4 X 10 =    

E) 5 X 10 =    

H) 8 X 10 =    

I) 9 X 10 =                 

J) 10 X 10 =     

As multiplicações acima fazem parte da tabuada do 10. 

 
5 – O que você observa em relação aos números que formam a sequência dos resultados 

10, 20, 30, 40, ...? Registre o que você observou. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
6 – Resolva o problema usando uma adição e uma multiplicação. 

 
A) Eduardo coleciona fotos de carros antigos. Em cada página de seu álbum de carros 

antigos há 6 fotografias. Quantas fotografias há em 4 páginas no total? 
 

Resposta:    
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  SEMANA 3  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Números. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Operações com números naturais. Problemas envolvendo diferentes significados da multiplica- 

ção e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e 

medida. 

HABILIDADE(S): 

(EF03MA07B) Elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de adição 

de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estra- 

tégias de cálculo e registros. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Composição de um problema. 

- As ideias da multiplicação. 

- Estratégias para efetuar uma multiplicação. 

- Resolução de situações-problemas de multiplicação. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Língua Portuguesa. 

 
TEMA: Elaboração Problemas de multiplicação. 

Querida criança, nesta semana você vai elaborar e resolver situações-problemas envol- 

vendo diferentes ideias da multiplicação e diferentes estratégias de cálculo e registros. 
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ATIVIDADES 

BREVE APRESENTAÇÃO: 
 

 
 
 
 

Elaboração de 

Situações- 

-problemas 

 
 

Dicas 

importantes! 

Uma das principais funções da matemática é resolver e elaborar situações problemas. 

Para criar uma situação problema é necessário primeiro ter informações. 

Os problemas matemáticos podem envolver os mais variados tipos de situações. 

Podemos elaborar um problema a partir de um conjunto de dados, como por exemplo, 

uma frase. 

É importante que o problema tenha algo a ser solucionado. 

Para isto basta inserir uma pergunta no problema, com algo que você deseja saber. 

Podemos elaborar situações-problemas também a partir de operações matemáticas. 

Com os mesmos valores podemos elaborar diferentes situações. 

Em todo problema são necessários dados, que por muitas vezes, são numéricos. 

É necessário também que uma ação aconteça. Esta ação pode ser indicada por 

meio de uma operação matemática. 

Cada operação matemática envolve um tipo diferente de ideia, como por exemplo, 

juntar, comparar, repetir, distribuir, etc. 

Disponível em: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1214/brincando-com-pipas-elaborando-problema-a-partir-de-dados- 

apresentados e https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1019/situacao-problema-criando-a-partir-de-uma-frase. Acesso em: 15 de 
abril de 2021.(Adaptado) 

 
PARA SABER MAIS: Se você quer entender melhor sobre a resolução e a elaboração de 

situações-problemas assista ao vídeo “Dicas para resolução de problemas matemáti- 

cos”, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EW27Qn-nmUs. Acesso em: 15 

de maio de 2021. 

 

1 – Leia o problema a seguir. 

Ontem, Cecília comprou 5 pães doces na padaria Pão Gostoso para a família comer no 

café da manhã. Quantos reais ela gastou nessa compra? 

 
A) As informações que aparecem no texto são suficientes para você responder à per- 

gunta do problema? Registre sua resposta. 

 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=EW27Qn-nmUs
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B) Reescreva o problema, adicionando a informação que falta. Depois, resolva e es- 

creva a resposta do problema. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Resposta: 
 

 

 
 

 
 

 

 
2 –Observe o quadro abaixo com o preço de alguns produtos. 

 

Produto Valor por unidade 

Arroz 9 reais 

Feijão 5 reais 

Macarrão 4 reais 

Molho de tomate 2 reais 

A partir das informações do quadro elabore um problema para alguém de sua família re- 

solver usando multiplicações. Registre abaixo o problema e a resolução. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Resposta: 
 

 

 
 

 
 

Operação e/ou estratégias de cálculo: 

Operação e/ou estratégias de cálculo: 
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3 – Elabore, escreva e resolva um problema a partir da seguinte resposta: 

“João fez 8 pontos no jogo de boliche, duas vezes mais que o total de pontos de Ronaldo.” 

Situação – problema: 

 
 
 

 
 

Pergunta: 
 

 

 
 

Operação e/ou outra estratégia de cálculo. 
 

 

 
4 – Elabore, escreva e resolva um problema sobre as quantias que duas irmãs conseguiram 

economizar em um mês. Nesse problema, Francisca economizou três vezes mais o 

valor que Milena conseguiu economizar. 

Situação – problema: 
 

 

 
 

 
 

Pergunta: 
 

 

 
 

Operação e/ou outra estratégia de cálculo. 
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  SEMANA 4  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Números. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Fatos básicos da divisão. Operações com números naturais. Problemas envolvendo diferentes sig- 

nificados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, reparti- 

ção em partes iguais e medida. 

HABILIDADE(S): 

(EF03MA08A) Resolver problemas de divisão de um número natural por outro (até 10), com resto 

zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida, por 

meio de estratégias e registros pessoais. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Ideias da divisão – Repartir igualmente. 

Ideias da divisão – Medida (Quantos cabem?). 

Estratégias para efetuar uma divisão. 

Multiplicação e divisão: operações inversas. 

Resolução de situações-problemas de divisão. 

Composição de um problema. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Língua Portuguesa. 

 
TEMA: Problemas de divisão de um número natural por outro (até 10). 

Querida criança, nesta semana você vai resolver e compreender situações-problemas 

envolvendo as ideias de divisão para posteriormente conseguir elaborar esses tipos de 

problemas. 



38 
 

ATIVIDADES 

BREVE APRESENTAÇÃO: 
 

Situações em que uma quantidade é repartida em partes iguais, são resolvidas com a 

operação de divisão. 

Na divisão podemos trabalhar com as ideias de repartir em partes iguais e medir 

(quantos cabem?). 

A divisão é a operação inversa da multiplicação. 

Os termos da divisão são: 

 
PARA SABER MAIS: 

Assista ao vídeo: “Introdução da Divisão – 3º Ano do EF”, disponível em: <https://www. 

youtube.com/watch?v=KDIN6D7Vqw>. Acesso em: 15 de maio de 2021. 

Assista também ao vídeo: “AI Matemática – Divisão em partes iguais”, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=hcFPELt0l0Q>.Acesso em: 15 de maio de 2021. 
 

 

1 – Resolva a situação-problema: 

Helena fez 18 bombons, em formato de coração e vai reparti-los, 

igualmente, em 3 caixas. 

Quantos bombons ela vai colocar em cada caixa? 

Vamos compreender? 

O que você sabe: Helena fez 18 bombons e vai reparti-los, igualmente, em 3 caixas. 

O que você quer saber: quantos bombons devem ficar em cada caixa. 

Vamos planejar? 

Como Helena quer distribuir igualmente 18 bombons em 3 caixas, ela deve efetuar a ope- 

ração de divisão, dividindo 18 por 3. 

Indicamos: 18 ÷ 3. Lemos: Dezoito dividido por três. 

http://www/
http://www.youtube.com/watch?v=hcFPELt0l0Q
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Vamos executar? 

Podemos colocar 1 a 1 os bombons em cada caixa até acabarem. 

Complete: 

Número total de bombons:     

Número de caixas:    

Número de bombons em cada caixa:     

Divisão correspondente: ÷ =   

Vamos verificar? 

Como são 3 caixas e 6 bombons em cada uma delas, temos 3 X 6 = 18, que era a quantida- 

de inicial de bombons. Assim, 18 ÷ 3 = 6 e o cálculo está correto. 

Vamos responder? 

Complete: Helena vai colocar bombons em cada caixa. 

 
2 –Para distribuir, igualmente, estes lápis em duas caixas, quantos lápis você deve 

colocar em cada caixa? Resolva esta situação-problema utilizando a estratégia de 

cálculo que preferir: 
 

Imagens disponíveis em: https://br.freepik.com/vetores-gratis/conjunto-transparente-de-lapis-apontados-multicoloridos_6405549. 

htm#page=2&query=l%C3%A1pis&position=20 e https://br.freepik.com/vetores-gratis/conjunto-de-caixas-de-papelao_4559019. 
htm#page=1&query=caixa%20de%20papel%C3%A3o&position=10. Acesso em: 15 de maio de 2021. 
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3 – No 3º Ano Azul da escola 

de Marta há 20 meninos. 

Eles vão formar times de 

basquete para um torneio, 

sendo cada time formado por 

5 jogadores. Quantos times 

serão formados? 

Vamos compreender? 

 

 
Imagem extraída do livro – Ápis Matemática – 3º ano - Ensino fundamental 

– p. 151– 2017. 

O que você sabe: são 20 meninos e cada time é formado por 5 jogadores. 

O que você quer saber: quantos times dá para formar com 20 meninos, ou seja, quantos 

grupos de 5 cabem em 20. 

Vamos planejar? 

Para resolver essa situação, precisamos efetuar a divisão 20 ÷ 5. 

Vamos executar? 

Formamos um time de 5 jogadores, depois outro time de 5, e assim por diante, até colo- 

car os 20 meninos nos times. 
 

Imagem extraída do livro – Àpis Matemática – 3º ano - Ensino fundamental – p. 151– 2017. 

 
Complete: 20 meninos em grupos de 5 formam 4 grupos. 

Então, 20 ÷ 5 = . 

Vamos verificar? 

Para verificar se acertamos a divisão, fazemos uma multiplicação. 

Complete: Como 4 X 5 = , o cálculo está correto. 

Vamos responder? 

Complete: Serão formados times de basquete. 
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4 – Quantos grupos de 3 cabem 

em 9? 

Contorne os peixes e complete a 

divisão. 

   ÷ =  

Agora confira: 

   X =    

 

 

Imagem disponível em:< https://br.freepik.com/vetores-gratis/conjunto-de-peixes- 
exoticos_4187133.htm#page=1&query=peixes&position=4>. 

Acesso em: 15 de maio de 2021. 
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  SEMANA 5  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Números. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Fatos básicos da divisão Operações com números naturais Problemas envolvendo diferentes signi- 

ficados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, reparti- 

ção em partes iguais e medida. 

HABILIDADE(S): 

(EF03MA08A) Resolver problemas de divisão de um número natural por outro (até 10), com resto 

zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida, por 

meio de estratégias e registros pessoais. 

(EF03MA08B) Elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até 10), com resto zero 

e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida, por meio 

de estratégias e registros pessoais. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Ideias da divisão – Repartir igualmente. 

Ideias da divisão – Medida (Quantos cabem?). 

Estratégias para efetuar uma divisão. 

Multiplicação e divisão: operações inversas. 

Metade e terça parte. 

Resolução de situações-problemas de divisão. 

Composição de um problema. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Língua Portuguesa. 

 
TEMA: Resolução e elaboração de problemas de divisão de um número natural 

por outro (até 10). 

Querida criança, nesta semana você vai resolver situações-problemas por meio de di- 

ferentes estratégias para efetuar uma divisão e também elaborar problemas com esta 

operação. 
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LEIA COM ATENÇÃO! 

ATIVIDADES 

BREVE APRESENTAÇÃO: 
 

Podemos utilizar diferentes estratégias para resolver uma divisão: desenhos, reta nu- 

mérica, algoritmos, entre outras... 

Quando trabalhamos com as ideias de repartição em 2 ou 3 partes iguais, trabalhamos 

com as ideias de metade e terça parte. 

A ideia de metade está associada à divisão em 2 partes iguais, e a conferência dela está 

associada à tabuada do 2. 

A ideia de terça parte está associada à divisão em 3 partes iguais, e a conferência dela 

está associada à tabuada do 3. 

 
PARA SABER MAIS: 

Assista o vídeo: “Aprenda a Divisão: vídeos educativos para crianças”, disponível em: <ht- 

tps://www.youtube.com/watch?v=a1_OFOABwsA>. Acesso em: 15 de maio de 2021. 

Que tal estudar a tabuada com um jogo bem legal? Acesse o link do “Jogo Tabuada do 

Dino – Divisão” disponível em: <http://www.escolagames.com.br/jogos/tabuadaDino/?- 

deviceType=computer>. Acesso em: 15 de maio de 2021. 

 

1 – Fazer desenhos é uma boa estratégia para descobrir o resultado de uma divisão. Veja 

como Lia e Beto efetuaram a divisão 12÷3. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=a1_OFOABwsA
http://www.escolagames.com.br/jogos/tabuadaDino/?-
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A) Faça como Lia, descubra o resultado e complete. 

14 ÷ 2 =    

 

B) Faça como Beto, descubra o resultado e complete. 

15 ÷ 5 =    

 

2 – A divisão também pode ser efetuada usando uma reta numerada. Na divisão 12 ÷ 4 

devemos verificar quantas vezes o 4 cabe em 12. 

O 4 cabe 3 vezes em 12, então, 12 ÷ 4 = 3 

Agora é com você! Represente na reta numerada e com- 

plete o resultado de cada divisão. 

 
A) 10 ÷2 =    

 

 

 
 

 
 

B) 10 ÷ 3 = e resto . 
 
 

 

3 – Observe as regiões planas desenhadas. 

Metade delas tem a forma triangular. 

 

A) Complete para justificar. 

São figuras planas triangulares em um total de 6 figuras planas. 

   é metade de , pois + =    

Ou X = ou ÷ = . 
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Leda tem 3 sobrinhas. Ela comprou 6 bonecas. 

Imagem disponível em: <https://br.freepik.com/vetores-premium/variedade-de-meninas- 

bonitos_799540.htm#page=1&query=bonecas&position=28>. Acesso em: 16 de maio de 2021. 

B) Agora, complete mais estas frases e justifique com a divisão. 

• A metade de 20 é , pois ÷ = . 

• A metade de 14 é , pois ÷ = . 

 
4 – Observe agora os sólidos geométricos desenhados. 

O número de cubos é a terça parte do número de total 

de sólidos geométricos. 

 
A) Complete para justificar. 

• São cubos em um total de sólidos 

geométricos. 

•    é a terça parte de , pois 

   + + = ou 

   X = ou ÷ = . 

 
B) Agora, complete mais estas frases e justifique com a divisão. 

• A terça parte de 18 é , pois ÷ = . 

• A terça parte de 24 é , pois ÷ = . 

 

 
5 – Continue a história, invente um problema e depois resolva-o. 
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  SEMANA 6  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Números. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Significados de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e décima parte. 

HABILIDADE(S): 

(EF03MA09) Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 

e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Dividir objetos e conjuntos de coisas em partes iguais, em duas partes iguais e em quatro partes 

iguais. 

- Resolver situação-problema associada à ideia de metade. 

- Terça parte de um todo. 

- Ideia da quarta parte como metade de um meio. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Língua Portuguesa. 

 
TEMA: Divisão: ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes. 

Querida criança, nesta semana você vai associar o quociente de uma divisão, ou seja 

o resultado de uma divisão com resto 0 de um número natural, relacionando a metade 

à divisão por 2, a terça parte à divisão por 3, a quarta parte à divisão por 4, a quinta parte à 

divisão por cinco e a décima parte à divisão por 10. 

BREVE APRESENTAÇÃO: 
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ATIVIDADES 

PARA SABER MAIS: 

Assista ao vídeo: “Ideias da Divisão – 3º Ano”, disponível em: <https://www.youtube.com/ 

watch?v=HvLf9K9Lt8o>. Acesso em: 15 de maio de 2021. 
 

 

1 – Resolva as situações-problemas envolvendo a metade: 

 
A) Na imagem, há 10 triângulos no total. Pinte 5 deles: 5 é a metade de 10. 

 

 
B) Complete o quadro: 

 

Número 8 10 12 14 16 

Metade 
     

 
C) Descubra o número descrito a seguir. 

 

Resposta:    

http://www.youtube.com/
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Cáuculos: 

2 –Calcule e complete : 

A) Se uma dúzia são 12 unidades, meia 

dúzia é igual a unidades. 

B) A terça parte de duas dúzias é    

unidades. 

C) Um metro tem 100 centímetros. Então 

meio metro é centímetros. 

D) Metade do mês de abril são              

dias. 

E) O ano tem 12 meses. A terça parte dos 

meses do ano são meses. 

F) A terça parte de 9 é . 
 
 

3 – Desafios: 

 
A) Paulo, Rui e Beto repartiram 30 figurinhas. Paulo ficou com a metade do total. Rui 

ficou com a terça parte do total e Beto ficou com as figurinhas restantes. Com 

quantas figurinhas Beto ficou? 

 

Resposta:    

Faça os cáuculos aqui, se necessário. 
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B) Leia atentamente o que diz cada criança. 
 

Imagens disponíveis em: <https://br.freepik.com/vetores-gratis/conjunto-de-criancas-felizes-fazendo-acoes-diferentes_6822629. 
htm#page=2&query=crian%C3%A7as&position=26>. Acesso em: 16 de maio de 2021. 

 
Quantas fotos de espécies ameaçadas de extinção eles têm no total? 

 

 

 

Resposta: 
 

 

 
 

 
 

 

 
C) Lúcia vai comprar duas miniaturas: um avião e um barco. O avião custa 90 reais e o 

barco custa um décimo do preço do avião. Quanto ela vai pagar pelos dois? 
 

 

Resposta: 
 

 

 
 

 
 

Cálculos: 

Cálculos: 
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D) O avô de Marcos vai dividir 100 reais entre seus netos. A Marcos vai caber a déci- 

ma parte. Quanto ele vai receber de seu avô? 

Resposta: 

 
 
 
 
 

 
E) Isabela fez as atividades de uma das aulas de matemática em um quarto de hora. 

Quantos minutos ela levou para fazer as atividades? 

Resposta: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Cálculos: 

Cálculos: 
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PLANO DE ESTUDO TUTORADO 
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 

ANO DE ESCOLARIDADE: 3º ANO – EF 

PET VOLUME: 03/2021 

NOME DA ESCOLA: 
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TURMA: 

BIMESTRE: 3º 

NÚMERO DE AULAS POR SEMANA: 
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TOTAL DE SEMANAS: 
NÚMERO DE AULAS POR MÊS: 

 

 

  SEMANA 1  
 
 

UNIDADE TEMÁTICA: 

Vida e evolução. 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Características e desenvolvimento dos animais. 

HABILIDADE: 

(EF03CI05) Descrever e comunicar as alterações que ocorrem desde o nascimento em animais de 

diferentes meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Alterações que ocorrem desde o nascimento em animais de diferentes meios terrestres e aquáticos. 

 
TEMA: Vida e evolução 

Caro estudante, esta semana você irá refletir sobre o quanto é diferente de quando era 

um bebezinho, e o quanto será ainda mais diferente quando se tornar um adulto. O seu 

corpo está sempre sofrendo mudanças. Mas, estas mudanças também ocorrem nos ou- 

tros seres vivos, cada um com suas devidas necessidades. 

Assim, nas atividades desta semana, você aprenderá um pouco mais sobre o seu desen- 

volvimento e também irá imaginar como será quando for um adulto. Para começarmos, 

leia atentamente o pequeno texto abaixo e, em seguida, responda às questões propostas. 

BREVE APRESENTAÇÃO: 

Você já parou para pensar no quanto o seu corpo mudou desde que você nasceu? Assim 

como estas mudanças ocorreram com você, todos os seres vivos sofrem grandes mu- 

danças ao longo de sua vida. 
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ATIVIDADES 

Na espécie humana por exemplo, desde o nascimento até os 9 anos de idade, aumenta- 

mos de tamanho e peso, aprendemos a falar e andar, e substituímos os dentes de leite 

por dentes permanentes. Estas são apenas algumas das grandes alterações que já acon- 

teceram no seu corpo, pois muitas outras ainda irão acontecer. 

Todas estas mudanças no corpo são necessárias para que o ser vivo interaja da melhor 

forma com o ambiente em que vive. Um exemplo é a mudança que ocorre ao longo da 

vida dos sapos. Veja na imagem abaixo: 
 

Disponível em: <https://static.escolakids.uol.com.br/2020/07/ciclo-sapo.jpg>. Acesso em: 10 de junho de 2021. 

 
Os sapos colocam seus ovos na água, e quando os girinos (seus filhotes) nascem, se de- 

senvolvem com cauda para nadar e brânquias para respirar dentro d’água. Alguns dias 

depois, os girinos perdem a sua cauda, desenvolvem seus membros (patas) e um pulmão, 

atingindo o estágio de adulto. Nesta fase, eles já estão prontos para saírem da água e irem 

para o ambiente terrestre. E depois disso, as transformações param de acontecer? Não! 

Todos os seres vivos passam todo o seu Ciclo Vital sofrendo mudanças. Desta forma, 

o Ciclo Vital de todos os seres vivos pode ser dividido nas seguintes etapas: nascer  

crescer  reproduzir  envelhecer  morrer. 

O Ciclo Vital dos seres humanos, pode ainda ser dividido em fases da vida, como: infân- 

cia (do nascimento até os 11 anos), adolescência (dos 12 aos 17 anos), fase adulta (a partir 

dos 18 anos até 59 anos), e fase idosa (a partir dos 60 anos). 

PARA SABER MAIS: Assista ao vídeo e aprenda um pouco mais sobre as fases da vida: 

<https://www.youtube.com/watch?v=VXMGNjFp43U> Acesso em: 10 de junho de 2021. 

 

 

1 – Pense e compare um bebezinho com você. Assinale quais as grandes transformações 

que ocorreram em seu corpo desde o seu nascimento. 

( ) só tomo leite. ( ) posso andar sozinho. 

( ) falo muitas palavras e sei cantar. ( ) uso fraldas. 

http://www.youtube.com/watch?v=VXMGNjFp43U
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2 –Segundo o texto acima, de acordo com a nossa idade, estaremos na fase da infância, 

adolescência ou na fase adulta. Analise a sua idade e de todas as pessoas que moram 

com você, e indique em qual fase da vida cada um está. 

Eu estou na fase da    

A minha mãe (ou outro responsável) está na fase    

O meu irmão (ou irmã) está na fase da   

 

 
 

3 – Observe as imagens abaixo que mostram várias fases da vida de Marina e seu pai. Em 

seguida, analise e escreva na atividade em qual fase da vida cada um deles está em 

cada uma das fotos. 
 

Fonte: <https://www.pexels.com/>. Acesso em: 06 de abr. de 2021. 

 
 

A) Marina tem 8 meses de idade e por isso está na fase da . 

Seu pai tem 33 anos, portanto está na fase     

  . 

 
B) Marina tem 33 anos de idade e por isso está na fase . Seu pai 

tem 66 anos, portanto também está na fase  . 

C) Marina tem 6 anos de idade e por isso está na fase da    

http://www.pexels.com/
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  SEMANA 2  
 
 

UNIDADE TEMÁTICA: 

Terra e Universo. 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Características da Terra. 

HABILIDADE: 

(EF03CI07AX) Identificar características da Terra (como seu formato esférico, a presença de água, 

solo, etc.), com base na observação, manipulação e comparação de diferentes formas de represen- 

tação do planeta (mapas, globos, fotografias etc.). 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Características da Terra: formato, presença de água, solo. 

- Observação de mapas, globos, fotografias. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Geografia. 

 
TEMA: Forma e composição do Planeta Terra 

Caro estudante, esta semana você irá aprender um pouco mais sobre o formato e com- 

posição do nosso Planeta. Você sabia que ainda hoje existem pessoas que acreditam que 

a Terra é plana? Nas atividades desta semana, você irá aprender a provar que o planeta 

é esférico. Para iniciarmos, leia atentamente o pequeno texto abaixo e em seguida res- 

ponda às questões. 

 
BREVE APRESENTAÇÃO: 

Você sabia que há muitos anos atrás as pessoas achavam que a Terra era plana? Elas 

comparavam a Terra a um gigantesco tabuleiro de bolo. Por este motivo, durante as 

Grandes Navegações, os europeus que navegavam pelo mundo em busca de riquezas e 

novas terras, tinham muito medo de chegar às bordas do Planeta e cair dele. 

Mas, hoje em dia, já sabemos que o nosso Planeta é esférico parecido com uma bola, pois 

já conhecemos as várias evidências que comprovam isso. Na verdade, essa não é uma 

ideia nova, pois 500 anos antes de Cristo, os gregos já reconheciam a Terra como uma 

esfera, baseados em experimentos por eles feitos na época. 
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ATIVIDADES 

Umas das evidências de que o nosso planeta é esférico, são as várias fotos que temos 

tiradas do espaço, que mostram nosso planeta como uma esfera gigante. Além disso, o 

fato de existir o dia e a noite ao mesmo tempo em lugares diferentes do planeta, mostra 

também que ele é redondo e que se movimenta. 

Mais uma forma de comprovarmos que vivemos em um planeta esférico, é observarmos 

um navio se afastando do porto. Assim, é possível perceber que primeiro ele vai desapa- 

recendo do casco até sumir as velas. Este fato acontece porque o navio está seguindo a 

curvatura do Planeta. 
 

Disponível em: <https://slideplayer.com.br/slide/331343/1/images/4/A+%C3%81gua+na+superf%C3%ADcie+terrestre.jpg>. 
Acesso em: 11 de junho de 2021. 

 
Outra curiosidade muito interessante sobre o nosso planeta, é que ele apresenta uma 

superfície formada aproximadamente de 70% de água,a parte azulada, e apenas 30% de 

terra. Por este motivo, a Terra também é chamada de “Planeta Água”. 

Se olharmos uma foto tirada do espaço, além de vermos que o planeta de fato é redondo, 

observaremos também que ele é envolvido por uma camada de ar onde ficam as nuvens, 

chamada atmosfera. 

PARA SABER MAIS: Assista aos vídeos a seguir para conhecer um pouco mais sobre o 

nosso planeta Terra. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=urYZFL1ZTok> 

e <https://www.youtube.com/watch?v=fz2GryNLBa4>. Acesso em: 11 de junho de 2021. 

 

 

1 – Com base nas informações do texto, podemos comprovar que a Terra é esférica por 

meio de três fatos. Quais são eles? 
 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=urYZFL1ZTok
http://www.youtube.com/watch?v=fz2GryNLBa4
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2 –Analise a foto abaixo do nosso planeta tirada do espaço. 

Depois descreva o que podemos observar sobre o seu 

formato e sua composição. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Imagem disponível em: <https://www.pexels.com/>. Acesso em: 07 de abr. de 2021. 

 
 

3 – Segundo o texto acima, na época das Grandes Navegações, os europeus saíam em 

busca de riquezas e novas terras, mas tinham muito medo. Por que eles tinham medo 

de navegar e explorar os grandes mares? 

( ) Porque não tinham comida suficiente para a viagem. 

( ) Tinham medo de encontrar sereias no mar. 

( ) Porque achavam que o Planeta era plano e poderiam cair dele. 

http://www.pexels.com/
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  SEMANA 3  
 
 

UNIDADE TEMÁTICA: 

Terra e Universo. 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Usos do solo. 

HABILIDADE: 

(EF03CI07BX) Reconhecer as transformações da Terra, devido à escassez de água no solo, com base 

nas erosões em alguns lugares, comparando as mudanças nas últimas décadas na própria região. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Causas e consequências da escassez de água no solo. 

- Transformações da Terra causadas pela escassez de água no solo. 

- Solo e erosão. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Geografia. 

 
TEMA: A importância da água para o Planeta Terra. 

Caro estudante, esta semana você irá aprender e também refletir sobre o papel funda- 

mental da água, não só para os seres vivos do nosso Planeta, mas também para o próprio 

solo. Nas atividades desta semana, você aprenderá um pouco sobre as causas e conse- 

quências da escassez de água para o solo. Para iniciarmos, leia atentamente o pequeno 

texto abaixo e em seguida responda as questões com muita atenção. 

 
BREVE APRESENTAÇÃO: 

Você se lembra que na semana anterior chamamos o nosso Planeta de “Planeta Água”? 

Podemos assim chamá-lo pelo fato de aproximadamente 70% da sua superfície ser co- 

berta por água. Desta forma, encontramos água nos oceanos, mares e também nos con- 

tinentes (rios, lagos e águas subterrâneas). Embora exista tanta água assim, não é toda 

ela que está disponível para os seres vivos, pois a maior parte é salgada ou está conge- 

lada em geleiras. A porção de água doce que é própria para ser consumida pelos seres 

vivos, chamada água potável, é então muito pequena. 
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Distribuição de água doce e salgada na Terra. 

Disponível em: <http://www.plataformadoconhecimento.com/wp-content/uploads/2017/08/infografico-SamuelGiordano1.png>. Acesso 

em: 11 de junho de 2021. 

 
Mesmo existindo tanta água no Planeta, a falta dela é muito discutida entre diversos 

países, comunidades científicas e também entre a sociedade de forma geral. Todos os 

fatores que provocam a falta de água potável envolvem a ação humana, como o desperdí- 

cio, o aumento da população, a urbanização, as mudanças climáticas, a poluição, o des- 

matamento, e também a intensificação da industrialização. Os encontros e discussões 

de governantes mundiais, ocorrem com o objetivo de tentar resolver ou minimizar estes 

problemas relacionados à falta de água, pois a escassez dela causa prejuízos para todos 

os seres vivos (animais e plantas) e também provoca grandes impactos no solo. 
 

Impactos da falta de água no solo. 

Disponível em: <https://cdn.domtotal.com/img/noticias/2015-09/919962_221764.jpg>. Acesso em: 11 de junho de 2021. 

 
Podemos analisar que a falta de água causa problemas diretos e também indiretos. 

Ou seja, causam novos problemas. Por exemplo, a falta de água no solo leva à morte de 

todos os seres vivos que ali vivem. Esta perda de cobertura vegetal do solo, leva à erosão 

do solo, que é a sua modificação e desgaste. Todos estes problemas com a morte dos 

seres vivos e também a modificação do solo, levam a mudanças climáticas, deixando o 

ambiente ainda mais seco. 

Sendo assim, podemos concluir que o uso inadequado de um recurso natural como a 

água, provoca não somente a sua escassez, mas sim a morte de vários seres vivos e 

a modificação do solo e ambiente daquela região. 

http://www.plataformadoconhecimento.com/wp-content/uploads/2017/08/infografico-SamuelGiordano1.png
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ATIVIDADES 

PARA SABER MAIS: Para saber mais sobre a escassez da água, acesse o link abaixo: 

<https://www.youtube.com/watch?v=FSvXt2OuI3w> Acesso em: 13 de maio de 2021. 

Para saber porque falta água no Brasil, acesse o link: <https://www.youtube.com/wat- 

ch?v=DxvHMilNM_Q> Acesso em: 13 de maio de 2021. 

 

 

1 – Depois de ter lido o texto acima, responda: Por que vivemos uma escassez de água 

mesmo morando no “Planeta Água”? 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 –Existem vários problemas relacionados à escassez de água no solo. Sobre esse 

assunto, assinale a alternativa correta. 

 
A) A escassez de água causa prejuízos somente para as plantas e também provoca 

grandes impactos no solo. 

B) A escassez de água causa prejuízos somente para os animais e também provoca 

grandes impactos no solo. 

C) A escassez de água causa prejuízos para todos os seres vivos (animais e plantas) e 

também provoca grandes impactos no solo. 

D) A escassez de água causa prejuízos para todos os seres vivos (animais e plantas) e 

também provoca grandes impactos no céu. 

http://www.youtube.com/watch?v=FSvXt2OuI3w
http://www.youtube.com/wat-


62 
 

3 – Releia e analise bem a frase abaixo: 

“Todos os fatores que provocam a falta de água potável envolvem a ação humana, como 

o desperdício, o aumento da população, a urbanização, as mudanças climáticas, a polui- 

ção, o desmatamento, e também a intensificação da industrialização.” 

Agora responda: O que você e sua família têm feito para evitar o desperdício de água aí 

na sua casa? 

Na cozinha                                                                                                             

No banheiro   

Na limpeza da casa    
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  SEMANA 4  
 
 

UNIDADE TEMÁTICA: 

Terra e Universo. 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Usos do solo. 

HABILIDADE: 

(EF03CI09) Comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola com base em característi- 

cas como cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade, etc. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Características do solo (cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade), etc. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Geografia. 

 
TEMA: Solo e sua composição 

Caro estudante, esta semana você irá aprender um pouco sobre o que é o solo e a sua 

composição. Para iniciarmos, leia atentamente o pequeno texto abaixo e, em seguida, 

responda às questões. 

BREVE APRESENTAÇÃO: 

Chamamos de solo a superfície do Planeta Terra, que é o local onde vivemos e também 

desenvolvemos nossas atividades. Ele pode ser coberto por vários elementos, como ve- 

getação, água, cidades e ruas, ou mesmo não apresentar nenhuma cobertura. De qual- 

quer forma, quando descoberto, observamos somente a sua camada superior. Mas, 

quando cavamos um buraco ou observamos um barranco, percebemos que existem vá- 

rias camadas diferentes ao longo da sua profundidade. Existem 5 diferentes camadas, 

chamadas de horizontes do solo. 

Quando observamos o solo de diferentes lugares, também percebemos que existem 

diferentes tipos de solos, que apresentam texturas e cores variadas. Esta diversidade 

ocorre por dois motivos: o tipo de rocha que deu origem ao solo, e também a quantidade 

de materiais que cada um apresenta em seus horizontes. 

De forma geral, todo solo apresenta em sua composição: minerais, ar, água e matéria 

orgânica. Os minerais são originados de fragmentos das rochas de origem. O ar e a água 

vem do ambiente, ou seja, pode variar de acordo com as estações do ano. Além disso, 

o tamanho das partículas de minerais também influencia a quantidade de ar e água. 
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ATIVIDADES 

  

Solo de floresta Solo de deserto 

Imagens disponíveis em: <https://lh3.googleusercontent.com/proxy/8Oymz2iKm7Lx4pSymXJ-pVhX4CPv-_dyJJEOzlyuJy0nfo4fLZLpJ7 
kiAOU2IzVzbnt5-r3e1-Ir6IkTfDilgmdRcFgEhABQQH_EpAYHnhSAQCPTTA> e <http://smhttp.31540.nexcesscdn.net/80E11C/static/static/ 
cache/made/static/uploads/default_site/header_slideshow/3_southern_amazon/forest_flooded/IMG_0817_1_1280_664_s_c1.jpg>. 

 

Acesso em: 10 de junho de 2021. 

 
Quanto maiores forem, mais ar e menos água o solo irá acumular. Já a matéria orgânica 

é originada da decomposição de restos de seres vivos. Solos de florestas, por exemplo, 

por serem cobertos por vegetação, apresentam muita matéria orgânica. Os solos de de- 

sertos, por outro lado, por não apresentarem cobertura vegetal, são muito pobres em 

matéria orgânica. 

PARA SABER MAIS: Assista ao vídeo “Conhecendo o solo” disponível em: <https://www. 

youtube.com/watch?v=E-xUoRqi7eQ>. Acesso em: 11 de junho de 2021. 

 

 

1 – Segundo o texto acima, existem vários tipos de solos, mas podemos observar uma 

composição geral. Qual é esta composição? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 –Desde a época dos Homens das Cavernas, os seres humanos utilizam os solos coloridos 

para fazer pinturas. Por que existem diferentes tipos e cores de solos? 

( ) Porque foi pintado pelo ser humano. 

( ) Depende do tipo de rocha que deu origem ao solo, e da quantidade de materiais or- 

gânicos. 

( ) Quando o solo é perfurado ele fica com várias cores. 

http://smhttp.31540.nexcesscdn.net/80E11C/static/static/
http://smhttp.31540.nexcesscdn.net/80E11C/static/static/
http://www/
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3 – Observe as duas colunas abaixo e ligue o ambiente à cobertura de solo que cada um 

apresenta em sua maioria. 

Rodovia 

 
 

Solo coberto por seres vivos de 

diferentes espécies. 

Disponível em: <https://estradas.com.br/wp-content/ 

uploads/2020/08/Rodovia_SP_270_Assis.jpg>. Acesso em: 11 de 

junho de 2021. 

Floresta 
 

Disponível em: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tb- 
n:ANd9GcSQB5nmpoaKBCw3ZGwBoU2vu6AvpzfZwXTEwQ&usqp=- 

 

CAU. Acesso em: 11 de junho de 2021. 

Oceano 
 

Disponível em: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/02/19/10/43/ 

boat-1209374_960_7.20.jpg. Acesso em: 11 de junho de 2021. 

 
 

 
Solo coberto por um compo- 

nente não vivo da natureza. 

 
 
 
 

 
Solo coberto por um compo- 

nente não natural, produzido 

pelo ser humano. 
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  SEMANA 5  
 
 

UNIDADE TEMÁTICA: 

Terra e Universo. 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Usos do solo. 

HABILIDADE: 

(EF03CI09) Comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola com base em característi- 

cas como cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade, etc. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Características do solo (cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade), etc. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Geografia. 

TEMA: Aprofundando os estudos sobre o solo. 

Caro estudante, esta semana você irá aprender ainda mais sobre o solo. Você também 

irá colocar os seus conhecimentos em prática, classificando o solo ao redor de sua casa. 

Será muito legal se você conseguir ampliar o seu momento científico, observando o solo 

de outros lugares que você tenha acesso. Assim, você irá perceber o quanto o solo pode 

ser diferente. Então, para iniciarmos nossa jornada desta semana, leia atentamente o 

pequeno texto abaixo e em seguida responda as questões. 

 
BREVE APRESENTAÇÃO: 

Já aprendemos que o solo é a parte do nosso Planeta onde habitamos, existem vários 

tipos e que conseguimos observar em sua grande maioria, apenas a sua camada mais 

superficial (horizonte O). Você sabia que também po- 

demos classificá-los de várias formas? Tudo vai de- 

pender das características observadas e analisadas. 

Sendo assim, o solo pode ser classificado quanto a 

sua cor, textura, tamanho das partículas, porosidade 

e também permeabilidade. 

A permeabilidade do solo refere-se à quantidade 

de água que passa através dele. Desta forma, a per- 

meabilidade está diretamente ligada ao tamanho das Fonte: <https://www.pexels.com/>. 
Acesso em: 13 de mai. de 2021. 

http://www.pexels.com/
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ATIVIDADES 

partículas do solo e também da presença de espaços entre elas. Assim, quanto maiores 

as partículas forem, mais água passará através deste solo, e quanto menor forem, mais 

água este solo reterá. As partículas maiores são chamadas de areia, e as menores de ar- 

gila. Então, os solos arenosos são muito permeáveis à água, enquanto os solos argilosos 

são pouco permeáveis. 

Conhecer a permeabilidade de um solo é extremamente importante antes de escolher 

um local para plantar ou construir algo. A maior parte das plantas estão adaptadas para 

sobreviver em solos de média permeabilidade, ou seja, os que são úmidos, mas não en- 

charcados, pois possibilitam que suas raízes consigam respirar e retirar sais minerais e 

água do solo. 

PARA SABER MAIS: Se você quiser aprender um pouco mais sobre a permeabilidade do 

solo, assista ao vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=be7wheuaMDI>. Acesso em: 

12 de junho de 2021. 

 

 

1 – Hoje aprendemos que o solo apresenta várias características que nos permitem 

classificá-lo. Que características são estas? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 – Use suas palavras para descrever o que é a permeabilidade do solo, e qual é a sua 

importância para as plantas. Se for necessário, leia novamente o texto. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=be7wheuaMDI
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3 – Hoje você terá um momento cientista! A sua primeira tarefa é pegar uma amostra 

(porção) de solo ao redor de sua casa. Depois, você irá observar, analisar e classificá- 

lo com suas palavras. Para te ajudar nesta classificação, observe e analise a sua 

amostra e depois complete o quadro abaixo. 

COR 
 

TEXTURA 
 

CHEIRO 
 

TAMANHO DAS 

PARTÍCULAS 

 

PERMEABILIDADE 
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  SEMANA 6  
 
 

UNIDADE TEMÁTICA: 

Terra e Universo. 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Usos do solo. 

HABILIDADE: 

(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do solo (plantação e extração de materiais, dentre outras 

possibilidades), reconhecendo as técnicas para o manejo adequado do solo e sua importância para 

a agricultura e para a vida. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Utilidades do solo. 

- Técnicas de manejo do solo e sua importância para a agricultura e para a vida. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Geografia. 

 
TEMA: A importância do solo 

Caro estudante, esta semana você irá aprender um pouco mais sobre o solo como habi- 

tat natural de algumas espécies de seres vivos. Vamos lá? 

BREVE APRESENTAÇÃO: 

Até aqui você aprendeu várias informações sobre o solo. Aprendeu até a classificar o 

solo ao redor da sua casa. Hoje você irá aprender a observar que o solo é o habitat natu- 

ral de vários seres vivos, desde os microscópicos vermes, fungos até alguns seres vivos 

maiores como as formigas, os tatus e as serpentes. 
 

Laranja com fungos Tipos de Bactérias Tatu 

Imagens disponíveis em: <https://s4.static.brasilescola.uol.com.br/img/2016/07/tipos-bacterias.jpg> ; <https://www.estudokids. 
com.br/wp-content/uploads/2015/01/fungos-como-vivem-funcao-na-natureza-e-producao-de-alimentos.jpg> e <https://www. 

cienciasresumos.com.br/wp-content/uploads/2018/10/tatu-1.jpg>. Acesso em 12 de junho de 2021. 

http://www/
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Os seres humanos não habitam diretamente o solo, mas são os seres vivos que mais ex- 

ploram e o utilizam. Somos nós que construímos nossas cidades utilizando o solo como 

apoio, e também extraímos vários recursos como minerais e petróleo. 

Outra grande utilização do solo pelo ser humano, é para a agricultura (cultivo de plan- 

tas para alimentação) e pecuária (criação de animais para alimentação). Na pecuária por 

exemplo, o pisoteio dos animais sobre o solo, o deixa muito compacto e assim impróprio 

para o plantio. Na agricultura por sua vez, utilizamos agrotóxicos (veneno) que são extre- 

mamente prejudiciais à saúde dos seres vivos, e polui o ar, a água e o próprio solo. 

PARA SABER MAIS: Compreenda um pouco mais sobre os microorganismos (bactérias, 

vírus e fungos) no vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=02tP_8vzpYQ>. Acesso 

em: 12 de junho de 2021. 

 

 

1 – Mesmo não habitando diretamente o solo, somos o ser vivo que mais o explora. 

Qual das alternativas abaixo descrevem duas atividades que nós, seres humanos, 

desenvolvemos utilizando diretamente o solo? 

 
A) Agrimensura e pescaria. 

 
B) Aquaplanagem e pecuária. 

 
C) Agricultura e pecuária. 

 
D) Agricultura e pescaria. 

 
2 – O texto acima cita algumas atividades nas quais os seres humanos precisam do solo. 

Quais dessas atividades têm potencial para prejudicar o solo? 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=02tP_8vzpYQ
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3 – Leia a frase abaixo: 

“Para evitar pragas e conseguir produzir grandes quantidades de alimento, os fazendei- 

ros aplicam produtos químicos chamados agrotóxicos nas plantas”. 

Sobre esta sentença acima, pense e responda: 

 
A) Os agrotóxicos causam vários problemas ao ambiente. Quais são eles? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
B) Mesmo sabendo que os agrotóxicos causam vários problemas ao ambiente, os fa- 

zendeiros o utilizam. Por que eles fazem isso? 
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GGEEOOGGRRAAFFIIAA  
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 
 

 
 

 

PLANO DE ESTUDO TUTORADO 
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

ANO DE ESCOLARIDADE: 3º ANO – EF 

PET VOLUME: 03/2021 

NOME DA ESCOLA: 

ESTUDANTE: 

TURMA: 

BIMESTRE: 3º 

NÚMERO DE AULAS POR SEMANA: 

TURNO: 
TOTAL DE SEMANAS: 
NÚMERO DE AULAS POR MÊS: 

 

 

  SEMANA 1  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Natureza, ambientes e qualidade de vida. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Produção, circulação e consumo. 

HABILIDADE(S): 

(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados pelo 

consumo excessivo e construir propostas para o consumo consciente, considerando a ampliação 

de hábitos de redução, reuso e reciclagem/descarte de materiais consumidos em casa, na escola 

e/ou no entorno. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Lixo doméstico, da escola e o consumo excessivo. 

 
TEMA: Consumo sustentável 

Querida criança, nesta semana vamos estudar sobre o assunto “Lixo”, e vocês terão a 

oportunidade de aplicar seus conhecimentos sobre os conceitos dos 3 Rs e consumo 

sustentável. 

 
BREVE APRESENTAÇÃO: 

O que é consumo sustentável? 

Consumo sustentável é a maneira responsável de adquirir produtos para o cotidiano, 

levando em consideração as formas de produção, uso e descarte. 
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O grande aumento da produção de lixo é um dos principais problemas ambientais da atua- 

lidade. A produção de lixo é inevitável durante as atividades humanas, porém há formas 

mais conscientes de lidar com o lixo. A política dos 3R’s é uma delas. Vamos conhecer? 

O que são os 3Rs? 

Reduzir – esse é o ato mais importante, a quantidade de lixo gerado deve ser minimizada 

ao máximo. A redução é obtida através da aquisição de produtos mais resistentes que 

apresentem maior durabilidade, evitando ao máximo os produtos descartáveis. 

Reutilizar – consiste no ato de, quando possível, utilizar várias vezes um determinado 

produto. Devemos priorizar as embalagens retornáveis e não as descartáveis. 

Reciclar –a reciclagem é a melhor providência a ser tomada. Consiste na transformação 

dos resíduos em novos produtos ou matérias-primas. A coleta seletiva proporcionará a 

separação de produtos passíveis de reciclagem. 

 
PARA SABER MAIS: 

Quer saber mais sobre os 3 Rs? Então acesse: <https://youtu.be/3d2Q9-lSnX8>. Acesso 

em: 10 de junho de 2021. 
 

Antes de fazer a primeira atividade, leia com atenção o texto abaixo para entender me- 

lhor sobre o que é o Lixo: 

 O Lixo  

O lixo é um fenômeno puramente humano, uma vez que na natureza não existe, pois tudo 

no ambiente agrega elementos de renovação e reconstrução dele. Nesse contexto, o lixo 

pode ser encontrado no estado sólido, líquido e gasoso. 

O lixo pode ser classificado como orgânico (restos de alimentos, folhas, sementes, pa- 

péis, madeira entre outros), inorgânico e, esses podem ser recicláveis ou não (plástico, 

metais, vidros etc.), lixo tóxico (pilhas, baterias, tinta etc) e lixo altamente tóxico (nu- 

clear e hospitalar). 

Diante disso, o lixo pode ter várias origens, dentre as principais estão os resíduos do- 

mésticos, sólido urbano, industrial, hospitalar e nuclear. 

Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/o-lixo.htm>. Acesso em: 15 de junho de 2021. 
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1 – Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda: 

1) Lixo domiciliar ( ) Sobras produzidas por diversas atividades 

2) Lixo público ( ) Produzidos em hospitais, clínicas, etc. 

3) 
Lixo radioativo 

( ) Produzidos por empresas que trabalham com radiação eletro- 

magnética 

4) Lixo hospitalar ( ) Sobras produzidas em nossas residências 

5) Entulhos ( ) Produzidos em locais públicos 

 
2 –Sobre os 3 Rs, pinte a imagem de acordo com a legenda: 

 

Disponível em: <https://amorensina.com.br/>. Acesso em: 10 de junho de 2021. 
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BANCO DE PALAVRAS: pente de ovos - pote de iogurte -revista - garrafa de azeite - 

shampoo - caixa de sapato - tigelas - sacola plástica - frasco de perfume 

3 – Escreva ao lado de cada lata de lixo nome de objetos que podem ser reciclados: 

 

 

 

Disponível em: <https://amorensina.com.br/>. Acesso em: 10 de junho de 2021. 

 
 

4 –Faça uma lista abaixo, daquilo que você e as pessoas de sua casa jogam no lixo todos 

os dias: 

O QUE VAI PARA O LIXO NA MINHA CASA: 
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  SEMANA 2  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Natureza, ambientes e qualidade de vida. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Produção, circulação e consumo. 

HABILIDADE(S): 

(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados pelo 

consumo excessivo e construir propostas para o consumo consciente, considerando a ampliação 

de hábitos de redução, reuso e reciclagem/descarte de materiais consumidos em casa, na escola 

e/ou no entorno. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Lixo doméstico, da escola e o consumo excessivo. 

- Consumo consciente, considerando a ampliação de hábitos de redução, reuso e reciclagem/des- 

carte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no entorno. 

 
TEMA: Coleta seletiva do lixo e reciclagem 

Querida criança, nesta semana vamos continuar estudando sobre o lixo. 

 
BREVE APRESENTAÇÃO: 

Devemos descartar o lixo corretamente para que ele não se acumule nas calçadas, 

nos rios e no meio ambiente em geral. Quando ele não é descartado corretamente, 

além da paisagem ficar desagradável, o ambiente fica poluído e a saúde das pessoas 

pode ser afetada. 

 
PARA SABER MAIS: 

Quer saber mais sobre o assunto, acesse o vídeo “As cores das lixeiras da coleta seletiva 

para reciclagem na educação ambiental” disponível em: <https://youtu.be/IfJ1z6ahgzk>. 

Acesso em: 15 de junho de 2021. 
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Antes de fazer as atividades, leia com atenção as informações abaixo: 

Coleta seletiva e reciclagem 

Uma forma correta de dar um destino ao lixo é por meio da coleta seletiva com a separa- 

ção dos tipos de lixo. Uma vez que o lixo é separado e armazenado adequadamente, cabe 

aos governantes dar um destino correto a ele. Todos os materiais recicláveis deveriam 

ser separados e levados às fábricas, nas quais entrariam no processo produtivo nova- 

mente. Dessa maneira, o que iria parar no aterro sanitário poderia se tornar matéria-pri- 

ma para novos produtos. 

 
1 – Agora, responda: 

 
A) Na sua escola, o lixo é separado corretamente? E na sua casa? 

 
 

 
 

 
B) E na sua cidade, existe a coleta seletiva de lixo? Se sim, quais os dias da semana 

ela acontece? 

 
 
 

 
 

ATIVIDADES 
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METAIS LATAS PLÁSTICOS GARRAFAS CAIXAS JORNAIS PAPÉIS VIDROS 

2 –Observe o caça palavras e encontre os nomes dos materiais que podem ser reciclados: 
 

 

Disponível em: <http://escolafreihenriquebroker.blogspot.com/search/label/Projetos?m=1>. Acesso em: 15 de junho de 2021. 

 
 

3 – Você também pode ajudar a cuidar do meio ambiente fazendo a coleta seletiva em sua 

casa. Baseado nessa afirmativa, escreva um pequeno texto de como cada um de nós 

pode fazer para contribuir com o planeta, descartando o lixo certo no lugar certo. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://escolafreihenriquebroker.blogspot.com/search/label/Projetos?m=1
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4 – Analise as alternativas sobre aspectos relacionados ao lixo e marque (V) para as 

verdadeiras e (F) para as falsas: 

( ) O lixo é caracterizado como tudo aquilo que não tem mais utilidade e não apresenta 

nenhum valor para o homem e, consequentemente, é jogado fora. 

( ) A destinação inadequada do lixo pode desencadear vários problemas socioambien- 

tais, como, por exemplo, poluição do solo, entupimento de bueiros e poluição visual. 

( ) A produção de lixo não é tão prejudicial ao meio ambiente, visto que em todas as ci- 

dades brasileiras ocorre a coleta e o tratamento adequado desse material. 

( ) O lixo urbano recebe classificação de acordo com sua fonte geradora e composição 

do material, havendo a necessidade de tratamento específico para cada tipo de lixo. 

( ) A população não deve se preocupar em reduzir a produção de lixo, pois todo esse 

material é reciclado, fato que fortalece a economia local. 

 
5 – Caso você tenha material reciclável em sua casa como garrafas pet, por exemplo, 

pense e construa um brinquedo para você. Seguem aqui duas sugestões. Divirta-se!!! 

BILBOQUÊ BOLICHE 
 

Imagens disponíveis em: <https://alunoon-com-br.cdn.ampproject.org/c/s/alunoon.com.br/infantil/amp/index.php?c=349>. 
Acesso em: 15 de junho de 2021. 
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  SEMANA 3  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Natureza, ambientes e qualidade de vida. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Impactos das atividades humanas. 

HABILIDADE(S): 

(EF13GE09) Investigar e analisar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água 

em atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e discutir os problemas 

ambientais provocados por esses usos conscientizando para o uso sustentável desse recurso. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Água/recurso natural; ciclo importância para a vida no planeta. 

- Problema ambiental: lixo – formas de tratamento. 

 
TEMA: Água - recurso natural essencial para a nossa existência 

Querida criança, nesta semana vamos trabalhar sobre a importância da água como re- 

curso natural fundamental para a nossa existência. 

BREVE APRESENTAÇÃO: 

A água é um recurso natural abundante e essencial para a existência de vida na Terra. O 

planeta Terra é constituído por uma extensa camada de água, correspondendo ao que 

conhecemos como hidrosfera. 

Além de estar presente na composição do planeta, a água também compõe parte do nos- 

so corpo, permitindo-nos pensar que, falar de água, é falar de sobrevivência. 

A água era considerada um recurso inesgotável. Contudo, desde que foi considerada um 

símbolo de riqueza, por ter sido transformada em uma mercadoria, passou também a ser 

sinônimo de conflito. O mau uso, o desperdício, sua distribuição, bem como sua ocorrência 

são responsáveis por criar conflitos em diversas regiões do mundo. A preocupação com a 

disponibilidade de água é pauta frequente nas discussões ambientais e geopolíticas. 

PARA SABER MAIS: 

Quer saber mais sobre o assunto, acesse o vídeo A importância da água - Cartilha Planeta 

Água disponível em: <https://youtu.be/HQYbLX7ieYo>. Acesso em: 15 de junho de 2021. 

Agora, se você quer saber sobre como cuidar da água, acesse: <https://youtu.be/13dhs- 

z00xKg>. Acesso em: 15 de junho de 2021. 
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1 – Responda às questões abaixo: 

 
A) Se nós não fizermos economia da água, um dia ela pode faltar. O que podemos fa- 

zer para ajudar a economizar água? Escreva 3 (três) ações. 

 
 
 

 
 

 
B) Você já imaginou o mundo sem água para beber? O que aconteceria? 

 
 

 
 

 
 

 
C) Cite 2 (dois) benefícios que a água traz para todos nós. 

 
 

 
 

 
D) A água pode provocar prejuízos? Quando? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
E) Leia a frase: “VAMOS TER QUE APRENDER A CUIDAR DA ÁGUA!” – Você concorda 

com essa frase? Por quê? 

 
 
 

 
 

 
 

ATIVIDADES 
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2 – Lendo e aprendendo! 

 
Quais são os principais problemas causados pelo descarte inadequado de lixo? 

Muitas vezes não nos damos conta de que estamos poluindo os rios com algumas ações 

que parecem inofensivas. Sabe aquela garrafa plástica ou latinha de refrigerante jogada 

na rua? Ela pode chegar ao rio da sua cidade. Quando chove, a água transporta esses resí- 

duos até as galerias pluviais, responsáveis por levar a água da chuva até os rios, córregos 

etc. e, dessa forma, ocorre a poluição deles. Além disso, o lixo pode entupir as galerias 

pluviais, acarretando grandes problemas de saneamento, infraestrutura, enchentes e 

saúde pública. Ao alcançar os rios, esses resíduos causam ainda mais transtornos. 

Agora faça o que se pede: 

 
A) Observe as imagens e responda: 

 

Disponível em: <https://escolakids.uol.com.br/geografia/poluicao-da-agua.htm>. Acesso em: 15 de junho de 2021. 

 
Quem é o maior culpado por tanto lixo descartado de forma errada? Faça um pe- 

queno texto explicando sobre o que esse culpado pode fazer para melhorar a situa- 

ção do lixo e da poluição das águas e do nosso Planeta Terra. 
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B) Baseado no texto acima, da atividade 2, complete as frases com as palavras do 

quadro abaixo: 

“O    pode    as galerias 

  , acarretando grandes de 

saneamento, infraestrutura,    e saúde pública. 

Ao os rios, esses resíduos causam ainda mais transtornos." 
 

alcançar problemas entupir 

enchentes pluviais lixo 
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  SEMANA 4  
 
 

UNIDADE (S) TEMÁTICAS: 

Natureza, ambientes e qualidade de vida. 

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO: 

Impactos das atividades humanas. 

HABILIDADE(S): 

(EF13GE09) Investigar e analisar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água 

em atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e discutir os problemas 

ambientais provocados por esses usos conscientizando para o uso sustentável desse recurso. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Água/recurso natural: ciclo, importância para a vida no planeta. 

- Água e as atividades econômicas (agropecuária e indústria). 

 

 

BREVE APRESENTAÇÃO: 

TEMA: O Ciclo da Água na natureza 

 
 

O ciclo da água 

O ciclo da água é fundamental para garantir que a água circule pelos seres vivos e pelo 

meio ambiente. Esse ciclo permite que a água seja disponibilizada para diversos proces- 

sos e, posteriormente, possa ser reutilizada. Dentre os principais processos que ocor- 

rem no ciclo da água, podemos destacar a evaporação da água devido à ação do Sol, 

a condensação do vapor de água e a formação das nuvens e precipitação. 

Observe a imagem abaixo: 
 

Imagem disponível em: <https://escolakids.uol.com.br/ciencias/o-ciclo-da-agua.htm>. Acesso em: 15 de junho de 2021. 
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ATIVIDADES 

PARA SABER MAIS: 

Quer saber mais sobre O CICLO DA ÁGUA, acesse: <https://youtu.be/fzO5eCIVzOY>. 

Acesso em: 15 de junho de 2021. 

 

1 – Baseado no texto e na imagem acima, complete as lacunas da próxima imagem: 

Coloque também o título dessa imagem. 
 

Imagem retirada de: <profwladimir.blogspot.com>. Acesso em: 10 de maio de 2021. 

 
 

2 –Encontre no diagrama abaixo as palavras que estão em negrito no texto: 

O ciclo da água, conhecido cientificamente como o ciclo hidrológico, refere-se à troca 

contínua de água na hidrosfera, entre a atmosfera, a água do solo, águas superficiais, 

subterrâneas e das plantas. A ciência que estuda o ciclo hidrológico é a hidrologia. 

A água se move perpetuamente através de cada uma destas regiões, constituindo os 

seguintes processos principais de transferência: 

- Evaporação dos oceanos e outros corpos d’água (rios, lagos e lagunas) no ar e a evapo- 

transpiração das plantas terrestres e animais para o ar. 

- Precipitação, pela condensação do vapor de água do ar e caindo diretamente na terra 

ou no mar. 
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3 – Com bastante atenção, leia o texto abaixo e responda: 

O uso da água na agropecuária e na indústria 

Se considerarmos apenas a chamada água virtual (água utilizada) do mundo, ou seja, a 

quantidade de água empregada para a produção econômica sem contar o consumo di- 

reto, a agricultura passa a deter 67% da utilização de água, seguida pelo cultivo de ani- 

mais, com 23%, e depois pela indústria, com 10%. 

O uso da água no setor industrial se caracteriza por ser realizado de variadas formas, a 

citar o uso como insumo no processo produtivo, o uso em sistemas de utilidades (resfria- 

mento, caldeiras etc.) e para fins sanitários. 

Uma das técnicas de economia de água na agricultura mais conhecidas é a irrigação por 

gotejamento, em que o uso controlado da água propicia um melhor aproveitamento dos 

recursos hídricos disponíveis, diminuindo o desperdício e poupando as reservas. Outro 

método de irrigação que economiza água é a micro aspersão. 

Infelizmente, o uso excessivo de agrotóxicos e sem o devido controle colaboram com a 

contaminação das águas. Isso torna o recurso impróprio para consumo e prejudica tam- 

bém a própria irrigação das lavouras. 
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Veja o gráfico abaixo: 
 

Disponível em: <https://images.app.goo.gl/CuhC6a35bWAgAUVd6>. Acesso em: 10 de maio de 2021. 

PENA, Rodolfo F. Alves. “Atividades que mais consomem água”; Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/ 

atividades-que-mais-consomem-agua.htm. Acesso em 16 de junho de 2021. 

 
 

A) Como é distribuído o consumo de água na produção econômica? 
 
 

 
 

 
B) Quais são as técnicas de economia de água na agricultura? 

 
 

 
 

 
C) Conforme mostra a imagem acima complete: 

No Brasil, o consumo de água urbano é de , o da indústria de , na agro- 

pecuária de  e rural     

  . 
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  SEMANA 5  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Natureza, ambientes e qualidade de vida. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Impactos das atividades humanas. 

HABILIDADE(S): 

(EF13GE09) Investigar e analisar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água 

em atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e discutir os problemas 

ambientais provocados por esses usos conscientizando para o uso sustentável desse recurso. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Tratamento e destino da água utilizada em diferentes atividades (residencial, industrial, comer- 

cial). 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Ciências. 

 
TEMA: Importância do tratamento da água 

BREVE APRESENTAÇÃO: 

Todos nós sabemos que a água é uma substância primordial para a manutenção da vida. 

Todavia, para que ela seja consumida por nós, é necessário que ela seja potável, isto é, 

que apresente as seguintes características: ausência de impurezas; presença de sais 

minerais; ausência de micro-organismos; presença de flúor. 

Em virtude da poluição presente é que se faz necessário o tratamento da água antes 

dela ser consumida pela população. Mas, afinal, você sabe como esse processo é 

realizado? Neste texto vamos aprender detalhadamente como ocorre o tratamento 

desse recurso. 

O tratamento da água envolve diversas etapas. São elas: 

1. Captação: Inicialmente a água é captada de um rio, lago ou represa, por exem- 

plo, por meio de uma adutora (conjunto de tubos), que traz a água para um tanque 

na estação de tratamento. Ao chegar à estação de tratamento, a água passa por 

grandes grades, que impedem que materiais grandes continuem na água, como 

animais mortos. 



90 
 

2. Coagulação: A água que está armazenada no tanque recebe a adição de um sal 

chamado de sulfato de alumínio ou sulfato férrico. Esses compostos formam uma 

substância gelatinosa que favorece a formação de flocos (junção das impurezas na 

substância gelatinosa). 

3. Floculação: Nesta etapa, a água é direcionada para outro tanque, onde será adi- 

cionado um polímero que favorecerá que os flocos formados na etapa de coagula- 

ção juntem-se e formem flocos ainda maiores e mais pesados. 

4. Decantação: Após a floculação, a água é direcionada para um novo tanque, onde 

ela permanecerá em repouso para que os flocos formados sejam decantados para 

o fundo do tanque, haja vista que eles são mais densos que a água. 

5. Filtração: após a decantação, a água atravessa um grande filtro formado por areia, 

carvão ativado e cascalho. Nessa etapa, as impurezas que não aderiram aos flocos 

ficam retidas no filtro, além da água sofrer uma desodorização pela presença do 

carvão ativado. 

6. Fluoretação: Nessa etapa, é adicionada à água uma quantidade de ácido com flúor, 

o Ácido Fluossilícico (H2SiF6), para auxiliar na redução de cáries na população. 

7. Cloração: Além da adição de Flúor, o Cloro também é adicionado à água, na forma 

de sal, com o objetivo de eliminar os micro-organismos presentes. 

8. Correção do pH ou acidez da água: Nessa etapa, é adicionada à água hidróxido de 

cálcio para diminuir a acidez do meio. 

9. Armazenamento: Por fim, a água é armazenada em um reservatório e distribuída 

para as residências. 
Fonte: DIAS, Diogo Lopes. Tratamento da Água. Escola Kids. Disponível em:< https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tratamento-da- 

agua.htm>. Acesso em: 10 de maio de 2021. 

 
O local da imagem abaixo é onde se faz tratamento da água e se chama ETA – Estação de 

Tratamento da Água 
 

Fonte: DIAS, Diogo Lopes. Tratamento da Água. Escola Kids. Disponível em:< https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tratamento-da- 

agua.htm>. Acesso em: 10 de maio de 2021. 
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ATIVIDADES 

PARA SABER MAIS: Quer saber mais sobre o tratamento da água? Então acesse: 

<https://youtu.be/YcLtPJBjdAc>. Acesso em: 10 de maio de 2021. 

 

 

1 – Depois de ler o texto, responda: 

 
A) Qual a importância para a sociedade de fazer o tratamento da água? 

 
 

 
 

 
B) Na cidade que você mora existe um sistema de tratamento da água? Você sabe o 

nome da empresa que faz esse serviço? 

 
 
 

 
C) O que significa ETA? 

 
 

 
 

 
D) Quem se beneficia com o funcionamento da ETA? 
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2 – Resolva a cruzadinha conforme as perguntas abaixo: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.  

 
1 - Após a decantação, a água atravessa um grande filtro formado por areia, carvão ati- 

vado e cascalho. 

2 - Além da adição de Flúor, o Cloro também é adicionado à água, na forma de sal. 

3 - Inicialmente a água é captada de um rio, lago ou represa, por exemplo, por meio de 

uma adutora (conjunto de tubos). 

4 – A água é direcionada para um novo tanque, onde ela permanecerá em repouso. 

5 - A água que está armazenada no tanque recebe a adição de um sal chamado de sulfa- 

to de alumínio ou sulfato férrico. A água é armazenada em um reservatório e distribuída 

para as residências. 

6 - A água é armazenada em um reservatório e distribuída para as residências. 

7 - É adicionada à água hidróxido de cálcio para diminuir a acidez do meio. 

8 – Também é adicionado na água em uma das etapas de tratamento. 

9 – A letra E da sigla ETA significa: 

10 – Nesta etapa é adicionada à água uma quantidade de ácido com flúor, o Ácido Fluos- 

silícico (H2SiF6), para auxiliar na redução de cáries na população. 
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3 – Coloque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. 

( ) O tratamento de água passa por várias etapas e uma delas é a calcificação. 

( ) A água é uma substância primordial para a manutenção da vida. 

( ) Água potável apresenta as seguintes características: ausência de impurezas; pre- 

sença de sais minerais; ausência de micro-organismos; presença de flúor. 

( ) Para a água ser consumida, ela precisa somente ser filtrada. 

( ) A água é retirada da natureza através da captação de uma adutora. 

( ) Em virtude da poluição presente é que se faz necessário o tratamento da água antes 

de ela ser consumida pela população. 

( ) A última etapa do tratamento de água é o armazenamento em um reservatório para 

ser distribuída para as residências. 
 

Imagem disponível em: <https://youtu.be/YcLtPJBjdAc>. Acesso em: 10 de maio de 2021. 
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  SEMANA 6  
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Natureza, ambientes e qualidade de vida. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Impactos das atividades humanas. 

HABILIDADE(S): 

(EF13GE09) Investigar e analisar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água 

em atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e discutir os problemas 

ambientais provocados por esses usos conscientizando para o uso sustentável desse recurso. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Água: problemas ambientais e formas de conservação e preservação. 

 
TEMA: Estados físicos da água na natureza 

BREVE APRESENTAÇÃO: 

A água exerce um papel indispensável à sobrevivência e ao desenvolvimento da vida, pois 

atende às necessidades básicas dos ecossistemas e da agroindústria. Considerada um 

recurso natural renovável, é indispensável a todas as formas de vida. 

Ela é encontrada em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso, sendo que, apenas um 

pequeno percentual da água é doce, somente cerca de 3%, ou seja, próprio para con- 

sumo e está distribuída da seguinte forma: - 29,7% aquíferos, 0,9% outros reservató- 

rios (nuvens, vapor d’água etc.). O restante de 97% da água disponível no mundo está nos 

oceanos, ou seja, é água salgada. 

 

Imagem disponível em: <http://abelaciencia.blogspot.com/>. Acesso em: 10 de maio de 2021. 

http://abelaciencia.blogspot.com/
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ATIVIDADES 

OCEANO – LÍQUIDO – GASOSO – SÓLIDO – DOCE – SALGADA – PLANETA 

– AQUÍFERO – ÁGUA – NECESSIDADE. 

PARA SABER MAIS: 

Quer saber mais sobre a água no planeta, acesse o link: <https://youtu.be/QJxaf2S60SU>. 

Acesso em: 10 maio 2021. 

Quer saber mais sobre a água e sua escassez, acesse: <https://youtu.be/FSvXt2OuI3w>. 

Acesso em: 10 maio 2021. 

 

1 – De acordo com o texto e a imagem, procure no caça-palavras abaixo as seguintes 

palavras. Colorir cada palavra de uma cor. 

 

P L A N E T A E T Y U I O B N M I O P S 

A S F G V C A G A S O S O D F N A G U A 

Q A S D E F R G S D N B V I D S D F O L 

H J K O I V B E D O C V B T O S C A X G 

A Q U I F E R O M J L D U I C N F E T A 

V D E R U I B N M K L I F G E C V B I D 

A D B I O N E C E S S I D A D E M K Ç A 

L I Q U I D O Ç H N I P U O C E A N O X 

 

2 – Cite abaixo, lugares onde podemos encontrar a água nos seguintes estados: 

Líquido:  

Sólido:  

Gasoso:    
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3 – Leia a informação com bastante atenção e responda: 
 

Conservação da água 

Conservar a água, nada mais é do que economizar água. Então segue 

agora, algumas dicas para conservação desse líquido tão precioso: 

tome banhos mais curtos, feche o chuveiro sempre que possível, 

mantenha a torneira fechada, cuidado com os vazamentos, use a 

descarga com consciência, limpe antes de lavar, lave a roupa com 

menos frequência e mais atenção. 

 
A) Além das dicas acima, o que mais podemos fazer para economizarmos a água? 

Torneiras    

Água usada                                                                                              

Baldes   

 

B) Marque a palavra que melhor completa a frase: 

 
 

Ao escovar o dente, manter a torneira sempre: 

( ) aberta ( ) fechada 

 
 

Para a água do planeta Terra não acabar, devemos: 

( ) desperdiçar ( ) economizar 

 
 

Faça economia! Não lave ruas e calçadas. Use sempre a: 

( ) mangueira ( ) vassoura 
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USO CORRETO USO INCORRETO 

4 –Você conhece a situação da água na sua região? Escreva abaixo se, em sua região, 

a água é em abundância (muita) ou escassa (pouca). Ela é bem utilizada pelos moradores 

de sua cidade? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5 – Procure em jornais e/ou revistas, imagens que mostram como usar a água 

corretamente e imagens de como usar a água de maneira errada. Cole as imagens 

nos espaços determinados abaixo: 
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HHIISSTTÓÓRRIIAA  
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 
 

 
 

 

PLANO DE ESTUDO TUTORADO 
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

ANO DE ESCOLARIDADE: 3º ANO – EF 

PET VOLUME: 03/2021 

NOME DA ESCOLA: 

ESTUDANTE: 
TURMA: 

BIMESTRE: 3º 

NÚMERO DE AULAS POR SEMANA: 

TURNO: 
TOTAL DE SEMANAS: 
NÚMERO DE AULAS POR MÊS: 

 

 

  SEMANA 1  
 
 

UNIDADE (S) TEMÁTICAS: 

O lugar em que se vive. 

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO: 

A produção dos marcos da memória: formação cultural da população. 

HABILIDADE(S): 

(EF03HI07X) Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua cidade 

ou região, e descrever o papel dos diferentes grupos sociais que as formam, analisando as suas 

características regionais, urbanas e rurais da fala, respeitando as diversas variedades linguísticas 

e culturais. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Tipo de trabalho exercido na comunidade, a organização do espaço (ruas, disposição das casas 

etc.), a interação entre as pessoas da comunidade, a existência ou não de infraestrutura (água 

encanada, luz etc.) e de equipamentos eletroeletrônicos, as brincadeiras das crianças e o lazer dos 

adultos etc. 

 
TEMA: Serviços públicos, um direito de todos 

Querido(a) estudante, nesta semana iremos aprender sobre os serviços públicos exis- 

tentes na cidade. 

BREVE APRESENTAÇÃO: 

Para que as cidades sejam mantidas em perfeito funcionamento, seus governantes têm 

que organizar formas para que isso aconteça. Todas as pessoas que trabalham devem 
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ATIVIDADES 

Serviços públicos são aqueles feitos pela prefeitura para me- 

lhorar as condições de vida das pessoas que moram no mu- 

nicípio. Com o dinheiro das taxas e dos impostos pagos pela 

população, é que a Prefeitura mantém os serviços públicos. 

pagar impostos, pois esta é uma das formas do governo arrecadar dinheiro, verbas para 

conservar as cidades e manter os serviços públicos. 

Chamamos de serviços públicos todos os trabalhos executados por pessoas contrata- 

das do governo. Essas pessoas recebem o nome de funcionários públicos, que devem 

ser contratados através de concursos, provas que selecionam os melhores profissionais. 

Os funcionários públicos podem ser municipais (das cidades), estaduais (dos estados) 

ou federais (do país). 

São serviços ou atividades essenciais indispensáveis ao atendimento das necessidades 

da comunidade tais como saneamento básico, saúde, educação, limpeza de ruas, cria- 

ção de espaços de lazer públicos dentre outros. 

Disponível em: <https://escolakids.uol.com.br/geografia/servicos-publicos.htm>. Acesso em: 27 abr. 2021. (Adaptado) 

 
PARA SABER MAIS: 

Se você quiser saber um pouco mais sobre os serviços públicos, acesse o vídeo: 

<https://www.youtube.com/watch?v=6av1a1SXlLE>. Acesso em: 10 de junho de 2021. 
 

 

1 – Qual o nome do prefeito de sua cidade? 
 

 

 
 

 
2 –Leia o texto abaixo: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6av1a1SXlLE
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SERVIÇOS SIM NÃO 

Posto Policial   

Transporte público   

Hospital público   

Escola pública   

Coleta de lixo   

Água tratada   

Energia elétrica   

Arborização   

Pavimentação das ruas   

Iluminação pública   

Coleta seletiva de lixo   

Rede de esgoto   

Posto de saúde   

 

Banco de palavras: 

limpeza urbana - educação - coleta de lixo - saúde 

Escreva o tipo de serviço realizado pela prefeitura de acordo com os desenhos: 
 

 

Imagens disponíveis em: <https://amorensina.com.br>. Acesso em: 27 abr. 2021 

 
 

3 – Marque os tipos de serviços públicos que existem em seu bairro: 
 

Imagens disponíveis em: <https://amorensina.com.br>. Acesso em: 27 abr. 2021 
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Banco de Palavras: 

Praça - Escolas - Segurança- Iluminação - Transporte - Hospitais - Limpeza - Parques 

4 – Encontre no caça- palavras os serviços públicos: 
 

 

Imagem disponível em: <https://www.portalescolar.net/2012/04/atividades-de-geografia-1-ao-5-ano-ens_3885.html?m=1>. 
Acesso em: 27 abr. 2021. 

 
 

5 – As ruas do bairro onde você mora tem iluminação pública? 
 

 

 
6 – Observe a conta ao lado e responda: 

 
A) Qual a sigla da empresa que nos fornece 

energia elétrica? 

 
 

B) Por que é importante que as moradias te- 

nham energia elétrica? 
 

 

 

 

Imagem disponível em: <https://www. 

professoravaldetecantu.com/2017/03/atividades-com-conta- 
de-luz.html>. Acesso em: 27 abr. 2021. 

http://www.portalescolar.net/2012/04/atividades-de-geografia-1-ao-5-ano-ens_3885.html?m=1
http://www/
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  SEMANA 2  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

O lugar em que se vive. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

A produção dos marcos da memória: formação cultural da população. 

HABILIDADE(S): 

(EF03HI07X) Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua cidade ou 

região, e descrever o papel dos diferentes grupos sociais que as formam, analisando as suas caracte- 

rísticas regionais, urbanas e rurais da fala, respeitando as diversas variedades linguísticas e culturais. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Tipo de trabalho exercido na comunidade, a organização do espaço (ruas, disposição das casas etc.), 

a interação entre as pessoas da comunidade, a existência ou não de infraestrutura (água encanada, 

luz etc.) e de equipamentos eletroeletrônicos, as brincadeiras das crianças e o lazer dos adultos etc. 

 
TEMA: A alegria e a história das brincadeiras 

Querido (a) estudante, nesta semana iremos estudar sobre as brincadeiras. Ah, como 

é bom brincar, não é mesmo? Ainda que hoje a realidade seja um pouco diferente e as 

crianças tenham, em seu cotidiano, outros recursos tecnológicos para brincar, as brin- 

cadeiras antigas têm muito a nos ensinar. Com brincadeiras mais antigas ou mais mo- 

dernas, o mais importante de tudo, é termos amigos para brincarmos juntos. 

BREVE APRESENTAÇÃO: 

Na era de videogame e outros jogos e brincadeiras tecnológicas, é comum constatar que 

brincadeiras do tempo de pais e avós têm caído no esquecimento. 

No entanto, como aponta o estudo “Brinquedos, brincadeiras e cantigas de roda: como 

brincavam nossos pais e avós”, resgatar essa cultura é um rico exercício, pois possibili- 

ta às crianças conhecer e vivenciar novas experiências, além de uma reflexão de como 

brincavam as infâncias de outros tempos. 

Quando conhecemos as brincadeiras dos tempos dos nossos pais e avós, ampliamos o 

nosso conhecimento sobre as brincadeiras. Além disso, neste processo de investigação, 

isto é, quando as crianças perguntam para seus familiares como brincavam, onde e com 

quais pessoas, ocorrem importantes trocas e aproximação entre as diferentes gerações 

por meio da valorização da experiência do outro. 

Fonte: <https://educacaointegral.org.br/reportagens/brincadeiras-do-tempo-de-pais-e-avos-para-serem-compartilhadas-com-as- 
criancas/>. Acesso em: 14 de junho de 2021. 
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ATIVIDADES 

A brincar 

Toda criança ... adoraria 

Ficar brincando ... todo dia 

Em cada noite... em cada sonho 

De mil brinquedos seria o dono 

Velocípedes, patins e patinetes 

Tamborins e marionetes 

Uma caixa de lápis coloridos 

E um ursinho lindo 

Uma casa de bonecas completinha 

E um avião a voar 

Coisas grandes 

Pequeninas 

Bicicletas 

Bailarinas 

Tudo serve quando é hora de brincar! 

Chaves 

Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/turma-do-chaves/a-brincar.html>. 

Acesso em: 10 de junho de 2021. 

PARA SABER MAIS: 

Acesse “As Brincadeiras de ontem e hoje”, disponível em: <https://www.youtube.com/ 

watch?v=Ddv9tbHOC_Y>. Acesso em: 14 de junho de 2021. 
 

 

1 – Leia um trecho da música e responda às questões: 
 

 

A) Você conhece as brincadeiras do tempo dos seus pais ou avós? Quais? 
 
 

 
 

 
B) Você conhece alguma brincadeira de nossa tradição popular? Qual? 

 
 

 
 

http://www.vagalume.com.br/turma-do-chaves/a-brincar.html
http://www.youtube.com/
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2 –Escreva os nomes das brincadeiras que você identifica na obra do artista Ivan Cruz: 
 

Disponível em: <http://portal.metodista.br/brinquedoteca/dicas/artistas-que-retrataram-a-infancia/ivan-cruz>. 
Acesso em: 28 abr. 2021. 

 

 
 

 
 

 
 

 

3 – Observe as imagens das brincadeiras e relacione-as ao nome corretamente: 

 
 

 
( ) Pular corda 

( ) Passar anel 

( ) Pipa 

( ) Peteca 

 
 

 
Disponível em: <https://pt.slideshare.net/klopesf/avaliao-de-histria-2015?hcb=1>. Acesso em: 28 abr. 2021. 

http://portal.metodista.br/brinquedoteca/dicas/artistas-que-retrataram-a-infancia/ivan-cruz
http://portal.metodista.br/brinquedoteca/dicas/artistas-que-retrataram-a-infancia/ivan-cruz
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FIQUE SABENDO 

Elas são divertidas para os pequenos, que fazem de tudo para se equilibrar so- 

bre as duas rodas. Representam um desafio para os adolescentes, que gostam 

de esportes radicais, como o bicicross. Os mais velhos gostam de sua pratici- 

dade, pois com elas podem manter a forma e economizar combustível. Enfim, 

a bicicleta é uma das grandes invenções da humanidade. (...) 

 
 

 
Coleção de olho no mundo- Invenções 

Assim como as bicicletas, existem brinquedos que não são movidos à pilha ou à eletricidade. 

4 –Leia o texto abaixo e responda as questões: 
 

 

A) Pinte as respostas corretas: 

O texto relata a importância dos patins. 

A bicicleta, citada no texto, além de um brinquedo, é um importante meio 
de transporte. 

No Brasil, não existem pistas especiais para o uso da bicicleta. 

 
A bicicleta não polui o ar e mantém a forma física das pessoas. 

 
 

 
B) Desenhe e escreva nos espaços abaixo nomes de dois brinquedos que funcionam 

manualmente: 
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  SEMANA 3  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

O lugar em que vive. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

A produção dos marcos da memória: formação cultural da população 

HABILIDADE(S): 

(EF03HI07X) Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua cidade 

ou região, e descrever o papel dos diferentes grupos sociais que as formam, analisando as suas 

características regionais, urbanas e rurais da fala, respeitando as diversas variedades linguísticas 

e culturais. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Tipo de trabalho exercido na comunidade, a organização do espaço (ruas, disposição das casas 

etc.), a interação entre as pessoas da comunidade, a existência ou não de infraestrutura (água 

encanada, luz etc.) e de equipamentos eletroeletrônicos, as brincadeiras das crianças e o lazer dos 

adultos etc. 

 
TEMA: O bairro 

Querido(a) estudante, nesta semana você vai aprender que os municípios são formados 

por bairros localizados na cidade ou no campo. 

BREVE APRESENTAÇÃO: 

Os bairros são organizados em quarteirões, que são divididos em ruas e avenidas. Cada 

avenida ou rua recebe um nome. Os bairros são áreas compartimentadas, que compõem 

uma cidade ou município, cujas características estão associadas ao processo de forma- 

ção do local e às pessoas que nele vivem e que formam uma comunidade. 

Cada bairro possui suas particularidades, e essas estão especialmente associadas a sua 

ocupação e ao local em que se encontram. Os bairros podem ser constituídos por ruas, 

casas, edifícios, condomínios, indústrias, comércios, praças, shoppings, monumentos, 

entre outros. Podem também, segundo sua localização, representar a cidade em alguns 

aspectos, como financeiro, turístico, tecnológico, entre outros. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/os-bairros.htm. Acesso em: 21 abr. 2021. (Adaptado) 
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ATIVIDADES 

PARA SABER MAIS: 

Acompanhe a história “O Bairro de Marcelo” da autora Ruth Rocha no link: <https://www.you- 

tube.com/watch?v=KPhrkI008QA> ou leia a história “Nosso bairro” disponível em: <http:// 

www.smartkids.com.br/especiais/nosso-bairro.html>. Acesso em: 21 de abr. de 2021. 

Será divertido!!! 
 

 

1 – Leia o poema a seguir: 

O bairro onde moro 

O bairro onde moro 

É pura diversão... 

Prédios, ruas e pessoas 

Casa e muita animação. 

Padaria e mercearia 

Tem até um sacolão 

Supermercado e sorveteria 

Que aproveito no verão. 

Daniele Shorne de Souza 

Disponível em: <https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2020/11/poema-leitura-interpretacao-e-gramatica. 

html?hcb=1&m=1> Acesso em: 21 abr.2021 

 
 

A) Circule no poema as palavras que se referem ao que você encontra em seu bairro. 

 
B) Qual é o nome do seu bairro? 

 
 

 
C) Pinte a resposta correta. O seu bairro fica perto ou longe da escola que você estuda? 

 

Longe Perto 
 

 

D) Quais são os comércios mais importantes do seu bairro? Escreva os nomes de 3 

deles. 

 
 
 

http://www.smartkids.com.br/especiais/nosso-bairro.html
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2 –Escreva V para as informações verdadeiras e F para as informações falsas: 

 
A) ( ) Os bairros são parte do município. 

 
B) ( ) Nos bairros não podemos ter vizinhos. 

 
C) ( ) Os bairros são todos iguais. 

 
D) ( ) Os bairros são diferentes uns dos outros e com costumes que variam de acor- 

do com seus fundadores. 

E) ( ) No bairro há grupos de pessoas que formam as comunidades. 

 
3 – Relacione as imagens de acordo com a descrição a seguir e em seguida circule o 

bairro que mais se parece com o lugar onde você mora: 

(A) É um bairro com muito comércio. 

(B) É um bairro com muitas indústrias. 

(C) É um bairro com muitas moradias. 

(D) É um bairro com algumas moradias e áreas verdes. 
 

( ) ( ) 
 

( ) ( ) 

Disponível em: <http://s2.glbimg.com/NuIqC1Se57lHF5JFdQR6dFFS6Mk=/290x217/s2.glbimg.com/ 

pgVW28w895smxw9ehnrtoWU3BHk=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2014/12/02/bairros_munhoz.jpg>. Acesso em: 22 de abr. de 2021. 

http://s2.glbimg.com/NuIqC1Se57lHF5JFdQR6dFFS6Mk%3D/290x217/s2.glbimg.com/
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Banco de palavras: 

Casas - Praça - Lojas - Clube - Cinema - Escola -Igreja - Posto de Saúde 

- Banco - Prédios - Indústria - supermercado 

4 – Cite o nome de dois lugares no seu bairro onde as pessoas podem se encontrar para 

se divertir ao ar livre, assim que puder voltar ao encontro presencial. 
 
 

 
 

 
5 – Os moradores devem participar do desenvolvimento do bairro, para melhorar a vida 

na comunidade. Escreva os nomes do que podemos encontrar em um bairro: 
 

Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=file/53009/download&token=2VueEOdl&hcb=1>. Acesso em: 21 de abril de 2021. 
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  SEMANA 4  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

O lugar em que se vive. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

A produção dos marcos da memória: formação cultural da população. 

HABILIDADE(S): 

(EF03HI07X) Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua cidade ou 

região, e descrever o papel dos diferentes grupos sociais que as formam, analisando as suas caracte- 

rísticas regionais, urbanas e rurais da fala, respeitando as diversas variedades linguísticas e culturais. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Tipo de trabalho exercido na comunidade, a organização do espaço (ruas, disposição das casas etc.), 

a interação entre as pessoas da comunidade, a existência ou não de infraestrutura (água encanada, 

luz etc.) e de equipamentos eletroeletrônicos, as brincadeiras das crianças e o lazer dos adultos etc. 

 
TEMA: Os bairros têm histórias 

Querida criança, nesta semana vamos estudar sobre as mudanças que ocorrem nos bairros. 

BREVE APRESENTAÇÃO: 

O bairro onde você vive não foi sempre assim, como você o conhece hoje. Os bairros 

vão sendo formados e transformados pelas pessoas, com o passar do tempo. Casas são 

derrubadas e, no local delas, erguem-se prédios ou viadutos. Ruas e avenidas são cons- 

truídas. Novas construções são feitas em áreas desocupadas. Algumas árvores são der- 

rubadas, outras são plantadas nas ruas e nas praças. 

Os bairros mudam, mas alguns elementos permanecem mesmo com as mudanças que 

ocorrem. Nos bairros, podemos encontrar alguns elementos que sofreram poucas al- 

terações com o passar do tempo. Esses elementos indicam como os bairros eram 

antigamente. Edifícios antigos de igrejas, casas, fábricas, pontes ou viadutos que per- 

maneceram no bairro podem representar marcas da história desse bairro. 

O bairro é lugar de convívio. No bairro realizamos diversas atividades. Nele podemos brin- 

car na praça com os amigos ou tomar sorvete com a família. Podemos fazer compras na 

padaria, no supermercado ou em outras lojas. Algumas pessoas estudam ou trabalham 

no mesmo bairro em que moram, outras pessoas moram em um bairro, mas estudam ou 

trabalham em outro. 

Texto Adaptado do livro de História - Buriti 
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ATIVIDADES 

PARA SABER MAIS: 

Acesse o vídeo Ensinando sobre os bairros! Disponível em: <https://www.youtube.com/ 

watch?v=SjH2PC8IO5E>. Acesso em: 30 de abr. de 2021. 

 

1 – Converse com alguém da sua família ou com um vizinho sobre as mudanças ocorridas 

em seu bairro. Escreva duas dessas mudanças: 
 
 

 
 

 
2 –Escreva o que você mais gosta em seu bairro: 

 

 

 
 

 
3 – Qual característica predomina em seu bairro: 

( ) residencial ( ) industrial ( ) comercial ( ) misto 

 
4 – Você conhece outros bairros da sua cidade? Quais? 

 

 

 
 

 
 

 
5 – Faça um acróstico com a palavra BAIRRO: 

B   

A   

I   

R   

R   

O      

 

Exemplo 

R ua 

U nião 

A migos 

http://www.youtube.com/
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6 – No bairro existem vários tipos de moradia. Desenhe e pinte a sua, do jeitinho que ela é. 

Capriche! 
 

 

 
7 – Faça um X nas figuras que representam ações para termos uma boa convivência com 

nossos vizinhos e conservação do bairro: 
 

Imagens disponíveis em: <https://atividadespedagogicasuzano.com.br/historia-3-ano-bairro/>. Acesso em: 21 abr. 2021. 
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8 – Veja essas fotos. Elas mostram parte de um bairro em épocas diferentes. 
 

Imagens disponíveis em: < http://historianovest.blogspot.com/2009/12/um-visitante-ingles-na-bahia-de-1800.html?hcb=1&m=121>. 

e <https://viajesazulmarino.com/blog/salvador-de-bahia/?hcb=1>. Acesso em 21 de abr. de 2021. 

 
Escreva duas mudanças ocorridas nesse bairro: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://historianovest.blogspot.com/2009/12/um-visitante-ingles-na-bahia-de-1800.html?hcb=1&m=121
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  SEMANA 5  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

O lugar em que vive. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas,, monumentos, 

museus etc). 

HABILIDADE(S): 

(EF03HI05X) Identificar os marcos históricos do lugar em que se vive, compreender seus significa- 

dos, com vistas à valorização, reconhecimento e preservação. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Os patrimônios históricos e culturais do espaço de vivência. - Valorização, reconhecimento e pre- 

servação do patrimônio histórico. 

 
TEMA: Marcos históricos do lugar onde vivo 

Querida criança, nesta semana vamos estudar sobre os marcos históricos de um lugar. 

 
BREVE APRESENTAÇÃO: 

As cidades possuem uma história e todos os elementos que a constituem podem ser es- 

tudados, ou seja, as praças, escolas, ruas, monumentos, festas, etc. 

 
PARA SABER MAIS: 

Acesse o vídeo disponível em: <https:// www.youtube.com/watch?v=-h0luAYqTiE> e fi- 

que sabendo um pouco mais sobre os Marcos Históricos. Que tal? 

http://www.youtube.com/watch?v=-h0luAYqTiE
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Marcos Históricos são acontecimentos de grande importância que, de certa forma, mudaram a 

sociedade, seja na esfera política, econômica, social ou religiosa. Existem lugares ao redor do 

mundo que foram palco de grandes eventos que marcaram para sempre a história mundial. 

 
 

1 – Leia com atenção o trecho abaixo e responda: 
 

Imagem e texto disponíveis em: <https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4913/marcos-historicos-do-lugar-onde-vivo>. 

Acesso em: 21 abr. 2021 

 
 

A) Escreva como é a rua dessa imagem: 
 
 

 
 

 
B) Essas ruas são antigas? Por quê? 

 
 

 
 

 
2 –Leia a definição sobre marcos históricos: 

 

 

Qual é a festa tradicional da sua cidade? Escreva as características marcantes dessa festa: 
 

 

 
 

ATIVIDADES 
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3 – Na sua cidade há lugares significativos, que fazem parte da história do local em que 

você vive. Marque com um X quais são esses lugares que fazem parte da história de 

sua cidade: 

( ) Estacionamentos ( ) Escolas Públicas ( ) Fazendas 

( ) Igrejas ou Santuários ( ) Museus 

( ) Garagem ( ) Feira livre 

( ) Praças ( ) Indústria 

 
4 – Desenhe um marco histórico do local onde você vive: 

 

 

 
5 – A sua cidade possui praças? 

 

 

 
6 – Qual é o nome da praça principal da sua cidade? 

 

 

 
7 – A praça é importante para os moradores? Por quê? 
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8 – Desenhe a praça principal da sua cidade: 
 

 

 
9 – Marque o que tem na praça principal da sua cidade: 

( ) bancos ( ) pessoas 

( ) árvores ( ) bancas de revistas 

( ) monumentos ( ) vendedores ambulantes 

( ) igrejas ( ) parquinho 

( ) feiras ( ) lago 

( ) apresentações artísticas ( ) chafariz 

( ) igrejas 
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Todos nós moramos em um município. O município é formado pela cidade e pelo 

campo. A vida na cidade é muito diferente da vida no campo. Na cidade temos o co- 

mércio, muitos prédios, meios de transportes. No campo a vida é mais tranquila e 

mais saudável, temos muitos animais, muitas plantas e podemos colher tudo o que 

comemos bem fresquinho. 

  SEMANA 6  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

O lugar em que vive. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

A produção dos marcos da memória: a cidade e o campo, aproximações e diferenças. 

HABILIDADE(S): 

(EF03HI08X) Identificar modos de vida na cidade e no campo no presente, comparando-os com os 

do passado, valorizando as características locais. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Modos de vida na cidade e no campo, (horário de despertar e tomar as refeições, formas de loco- 

moção, proximidade ou não a elementos da natureza (rio, mata, animais silvestres etc.), distância 

entre as moradias e destas em relação a serviços (posto de saúde, mercado, banco, farmácia etc.), 

brincadeiras das crianças e lazer dos adultos etc.), no passado e na atualidade. 

 
TEMA: Modo de viver no campo e na cidade 

Querido(a) estudante, nesta semana perceberemos que o modo de vida de uma pessoa 

que mora na cidade é diferente do modo de viver de uma pessoa que mora no campo. 

BREVE APRESENTAÇÃO: A maior parte da população brasileira mora em cidades. 

O modo de vida da cidade se caracteriza pelo corre-corre no dia a dia. Já no campo as 

atividades são bem diferentes. 
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1 – Observe as imagens: 
 

Campo Cidade 

 
 

A) Faça uma lista daquilo que pode ser observado de diferente nas duas imagens: 
 

Campo Cidade 

  

  

  

 
B) Escreva uma vantagem e uma desvantagem de cada uma das estradas mostradas 

acima: 

• Estrada do campo: 

Vantagem  

Desvantagem     

• Estrada da cidade: 

Vantagem  

Desvantagem     

ATIVIDADES 
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2 –Leia e marque com um X o que tem na cidade e no campo: 
 

 

 

 

CIDADE 

 

CAMPO 

Estradas de terra 
  

Muitas casas e prédios 
  

Carros, ônibus, caminhões 
  

Casas simples 
  

Carros de boi e carro 
  

Grandes avenidas 
  

Muitas lojas 
  

Poucos moradores 
  

Muitas plantações 
  

Ruas asfaltadas e movimentadas 
  

Fumaça de fábricas 
  

Criação de gado 
  

Disponível em: <https://atividadespedagogicas.net/2018/11/atividades-sobre-zona-rural-e-urbana.html>. Acesso em 21 abr. 2021. 
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3 – Escreva cidade ou campo de acordo com cada imagem: 
 

Disponível em: <https://atividadespedagogicas.net/2018/11/atividades-sobre-zona-rural-e-urbana.html>. Acesso em 21 abr. 2021. 
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EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 
 

 
 

 

PLANO DE ESTUDO TUTORADO 
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

ANO DE ESCOLARIDADE: 3º ANO – EF 

PET VOLUME: 03/2021 

NOME DA ESCOLA: 

ESTUDANTE: 

TURMA: 

BIMESTRE: 3º 

NÚMERO DE AULAS POR SEMANA: 

TURNO: 
TOTAL DE SEMANAS: 
NÚMERO DE AULAS POR MÊS: 

 

 

  SEMANA 1  
 
 

UNIDADES TEMÁTICAS: 

Ginástica. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Ginástica Geral. 

HABILIDADE(S): 

(EF35EF07P3) Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da 

ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem material. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Corpo e movimento: estrutura corporal (ossos articulados, músculos, coração, pulmões, cérebro e 

sistema nervoso. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Ciências e Arte. 

 
TEMA: Descobrindo o corpo humano. 

Caro estudante, nesta semana iremos estudar o esqueleto humano, que é a estrutura 

que sustenta o nosso corpo. 

BREVE APRESENTAÇÃO: 

O crânio funciona como um capacete protegendo o cérebro. A coluna é formada por vá- 

rios ossos e vai do crânio até a região lombar. A caixa torácica protege o coração e os 

pulmões. Os músculos se prendem aos ossos e, comandados pelo cérebro, permitem os 

movimentos do corpo inclusive a locomoção. O maior osso do corpo humano se chama 
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ATIVIDADES 

fêmur e fica na coxa. O esqueleto é a estrutura que mais nos protege quando sofremos 

acidentes, por isso é importante ter ossos fortes. Para isso, devemos comer bem, tomar 

sol sempre que possível e praticar exercícios físicos regulares. 

Nesse sentido, a ginástica cumpre um importante papel na movimentação do corpo. 

O objetivo da ginástica é ter consciência dos movimentos corporais com destaque para 

a flexibilidade, a coordenação motora, a resistência, a força e o equilíbrio. 

Disponível em: <https://fortalecer.into.saude.gov.br/corpoHumano.aspx>. Acesso em: 15 jun. 2021.(Adaptado). 

Disponível em: <https://cutt.ly/UnKk6zL> Acesso em: 15 jun. 2021.(Adaptado) 

 
PARA SABER MAIS: Para obter informações complementares sobre o esqueleto huma- 

no, acesse o link a seguir: <https://www.youtube.com/watch?v=3i0JCOY7r0A>. Acesso 

em: 15 jun. 2021. 

 

1 – Observe o desenho do esqueleto e identifique nele o maior osso do corpo humano. 

Faça um X, uma seta ou uma bolinha nesse osso. 
 

Disponível em: <https://br.freepik.com/vetores-gratis/esboco-de-desenho-de-um-esqueleto-humano_2937941. 
htm#page=1&query=esqueleto%20desenho&position=1>. Acesso em: 15 jun. 2021. 

http://www.youtube.com/watch?v=3i0JCOY7r0A
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2 –Releia o texto BREVE APRESENTAÇÃO que fala sobre o Corpo Humano, com atenção 

e responda à questão: Qual a função da caixa torácica? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 –Observe com atenção a figura abaixo. Em um lugar seguro, chame alguém da família 

e realize esses movimentos. Você pode repeti-lo quantas vezes quiser. Divirta-se!!! 
 
 

 

Disponível em: <https://br.freepik.com/vetores-gratis/ilustracao-de-aula-de-fitness-de-danca-plana-organica-com- 
pessoas_12979591.htm>. Acesso em: 15 jun. 2021. 
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  SEMANA 2  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Ginástica. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Ginástica Geral. 

HABILIDADE(S): 

(EF35EF07P3) Experimentar fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da 

ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem material). 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Alongamento e acrobacias. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Língua Portuguesa e Artes. 

 
TEMA: Alongamento e acrobacias. 

Caro estudante, nesta semana iremos aprender elementos acrobáticos de equilíbrio que 

são indispensáveis para todas as modalidades que a ginástica geral abrange e experi- 

mentar situações de aprendizagem que envolvem o conhecimento do corpo. 

 
BREVE APRESENTAÇÃO: 

Ginástica geral inclui as ações de caminhar, correr, saltar, rolar, transportar, suspender, 

alongar, dentre outras… A experimentação dos movimentos dessa ginástica não requer 

necessariamente o uso de materiais. 

Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=10856>. Acesso em: 05 de maio de 2021. 

 
 

PARA SABER MAIS: 

Para saber informações complementares sobre a ginástica geral para crianças acesse o 

vídeo GINÁSTICA: AVIÃO, VELA E PONTE disponível no link: <https://www.youtube.com/ 

watch?v=re1OpdZz6P4&t=10s>. Acesso em: 15 jun. 2021. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=10856
http://www.youtube.com/
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1 – Observe a figura abaixo e chame alguém da família para executar o mesmo movimento. 

Lembre-se de utilizar um colchonete, tatame ou tapete. 
 

Disponível em: <https://br.freepik.com/fotos-gratis/jovem-mae-adulta-e-filha-junto-em-aerobica_7531536.htm#page=3 
&query=ginástica & position=23>. Acesso em: 15 jun. 2021. 

 
 

2 –Vela: Em decúbito dorsal (deitado (a) de costas) elevar as pernas e o quadril, mantendo 

o corpo numa posição de equilíbrio invertido a princípio com os joelhos próximos ao 

peito e depois com o corpo ereto, apoiado apenas na nuca e nos braços, com as mãos 

no solo ou ajudando a manter o quadril elevado. 

• Esta atividade deve ser realizada com o auxílio de um adulto; 

• Utilizar um colchonete, tatame ou tapete para realizar a atividade. 
 

Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/aulas/10240/imagens/vela.jpg>. Acesso em: 17 jun. 2021. 

ATIVIDADES 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/aulas/10240/imagens/vela.jpg
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3 – Observe a imagem abaixo, procure um lugar seguro e encoste-se na parede e tente fazer 

o mesmo movimento. (Esta atividade deve ser realizada com o auxílio de um adulto.) 
 

Disponível em: <https://br.freepik.com/fotos-gratis/jovem-dancando-break-na-parede_8971224. 

htm#page=4&query=ginastica+na+parede&position=6>. Acesso em: 15 jun. 2021. 
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  SEMANA 3  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Ginástica. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Ginástica Geral. 

HABILIDADE(S): 

(EF35EF07P3) Experimentar fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da 

ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem material). 

CONTEÚDOS RELACIONADO: 

Movimentos da ginástica envolvidos em brincadeiras. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Língua Portuguesa e Arte. 

 
TEMA: Aprenda ginástica brincando 

Caro estudante, nesta semana iremos praticar as atividades corporais que permitem me- 

lhorar sua consciência corporal e consequentemente, aprimorar suas habilidades motoras. 
 

Disponível em: <https://pxhere.com/pt/photo/645308>. Acesso em: 16 jun. 2021. 
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ATIVIDADES 

BREVE APRESENTAÇÃO: 

A partir de janeiro de 2007 a modalidade Ginástica Geral foi conhecida como Ginástica 

para Todos. O novo nome proporciona um entendimento imediato de que a modalidade 

oferece ampla gama de atividades e é, de fato, para todas as idades, habilidades, gêne- 

ros e culturas. 

Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40878>. Acesso em: 10 jun. 2021. (Adaptado) 

 
Esta semana, iremos experimentar diferentes brincadeiras em que estarão presentes 

várias habilidades da ginástica geral tais como: equilíbrio, saltos e rotações. Vamos brin- 

car e desenvolver tais habilidades? 

 
PARA SABER MAIS: 

Para saber informações complementares sobre as modalidades da ginástica acesse o 

link a seguir: <https://www.youtube.com/watch?v=jnYNJhryDcU&t=14s>. Acesso em: 15 

jun. 2021. 

 

1 – Corrida de batata 

Disponibilize um certo número de batatas (ou balões) para cada jogador, cada um deve 

colocar a batata entre os joelhos e correr em direção a uma meta e deixá-la cair em uma 

tigela ou cesta. Se a batata cair no caminho, você precisa voltar ao início e tentar nova- 

mente. O vencedor é aquele que ficar sem batatas primeiro. 
 

Disponível em: <https://br.freepik.com/fotos-gratis/saco-de-batata-isolado-sobre-o-branco_3762461.htm#page=1&query=batata%20 
&position=1>. Acesso em: 16 jun. 2021. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40878
http://www.youtube.com/watch?v=jnYNJhryDcU&t=14s
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2 –Cadeia de movimentos 

Uma pessoa inicia o jogo fazendo um movimento à vontade, o próximo jogador faz o pri- 

meiro movimento e adiciona outro, e assim por diante para cada jogador, formando uma 

cadeia de movimentos. Ele continua até que a sequência da cadeia seja interrompida 

(por engano ou esquecimento). O último jogador que executa corretamente todos os mo- 

vimentos da sequência é o vencedor. 
 

Disponível em: <https://pxhere.com/pt/photo/1164289>. Acesso em: 16 jun. 2021. 

 
 

3 – Freeze Dance 
 

Disponível em: <https://pxhere.com/pt/photo/775941>. Acesso em: 16 jun. 2021. 

 
Coloque música alegre e energizante e solte a dança. Alguém deve interromper a música. 

Neste momento todos os outros devem congelar imediatamente. Se alguém se move, 

ele(a) perde. 

Disponível em: <https://www.semprefamilia.com.br/saude/exercicios-fisicos-para-criancas-dentro-casa/>. Acesso em: 15 jun. 2021. 

http://www.semprefamilia.com.br/saude/exercicios-fisicos-para-criancas-dentro-casa/
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  SEMANA 4  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Ginástica. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Ginástica Geral. 

HABILIDADE(S): 

(EF35EF07P3) Experimentar fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da 

ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem material) 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Proposição de coreografias simples e elaboradas. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Língua Portuguesa e Arte. 

 
TEMA: Saltos na ginástica 

Caro (a) estudante, nesta semana vamos estudar o conceito de saltos e vivenciar saltos 

básicos da ginástica. 

Disponível em: <https://www.pikist.com/free-photo-ssywp/pt> Acesso em: 16 jun. 2021. 

 
 

APRESENTAÇÃO: 

Os saltos são movimentos em que a ginasta se desprende do chão a partir de um impul- 

so e volta a ter contato com o solo sem que haja rotação do eixo transversal do corpo. 

Os saltitos são movimentos semelhantes, porém diferenciam-se dos saltos por apre- 

sentarem uma altura e amplitude de movimento menores. Os saltos devem ser sempre 

acompanhados de movimentos de manejo dos aparelhos, como as largadas e retomadas. 

http://www.pikist.com/free-photo-ssywp/pt
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ATIVIDADES 

A posição do corpo e, principalmente, das pernas da ginasta durante os saltos determina 

a denominação específica desses elementos. 

Os 4 saltos básicos da ginástica são: estendido, afastado, grupado e carpado. 

Disponível em: <http://www.dicionarioolimpico.com.br/ginastica-ritmica/cenario/saltos-2>. Acesso em: 16 jun. 2021. (adaptado) 

 
 

PARA SABER MAIS: 

Para saber informações complementares sobre a execução dos 4 saltos básicos da gi- 

nástica acesse o link a seguir: <https://www.youtube.com/watch?v=4qvlfafkWeo>. 

Acesso em: 16 jun. 2021. 

 

1 – Leia com atenção o texto e responda: Quais são os nomes dos 4 saltos básicos da 

ginástica? 
 
 

 
 

 
2 –Uma maneira muito divertida de iniciar o aprendizado de saltos é pular corda. Convide 

alguém da família e peça para pular corda junto com você. 
 

Disponível em: <https://www.pikist.com/free-photo-icdvl/pt>. Acesso em: 16 jun. 2021. 

http://www.dicionarioolimpico.com.br/ginastica-ritmica/cenario/saltos-2
http://www.youtube.com/watch?v=4qvlfafkWeo
http://www.pikist.com/free-photo-icdvl/pt
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3 – Para praticar mais sobre os saltos básicos da ginástica, procure um lugar seguro e 

convide alguém da família para fazer saltitos junto com você. Será muito divertido! 
 

Disponível em: <https://www.pikist.com/free-photo-sjkoe/pt>. Acesso em: 16 jun.2021. 

http://www.pikist.com/free-photo-sjkoe/pt
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  SEMANA 5  
 
 

UNIDADES TEMÁTICAS: 

Ginástica. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Ginástica Geral. 

HABILIDADE(S): 

(EF35EF07P3): Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da 

ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com, e sem material). 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

As coreografias contam histórias. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Língua Portuguesa e Arte. 

 
TEMA: Elementos da Ginástica rítmica 

Caro estudante, nesta semana você irá estudar os elementos da ginástica rítmica. 

BREVE APRESENTAÇÃO: 

Ginástica rítmica é um tipo de ginástica desenvolvida com movimentos corporais ba- 

seados nos elementos do balé e da dança teatral, numa mistura de arte, criatividade e 

capacidade física, cuja execução é realizada em sincronia com a música. 

Esse ramo da ginástica, também chamado de Ginástica Rítmica Desportiva – GRD, foi 

reconhecido como modalidade esportiva essencialmente feminina em 1962 pela Fede- 

ração Internacional de Ginástica. Portanto, nas Olimpíadas e Campeonatos apenas as 

mulheres participam da competição individualmente ou em equipe. 

Os elementos da ginástica rítmica. 

Os aparelhos utilizados na ginástica rítmica são: 

Aparelho arco: Utilizado na apresentação de saltos e pivôs. 

Aparelho bola: fabricado em material de borracha, utilizada na ginástica rítmica deve ser 

representada nos exercícios de flexibilidade e ondas. 

Aparelhos maças: as duas maças são utilizadas na execução de movimentos que envol- 

vam equilíbrio. 
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ATIVIDADES 

Aparelho de fita: a fita deve ser presa a um estilete. 

Aparelho de corda: é utilizado para desenvolver, predominantemente, exercícios de salto. 

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/ginastica-ritmica/>. Acesso em: 16 jun. 2021. (adaptado). 

 
 

PARA SABER MAIS: 

Para obter informações complementares sobre a ginástica rítmica acesse o link a se- 

guir. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yRWsHT1ZUVA>. Acesso em: 

16 jun. 2021. 

 

1 – Leia o texto com atenção, depois observe as gravuras abaixo e escreva os nomes dos 

elementos da ginástica rítmica. 
 

Disponível em: <https://static.todamateria.com. 

br/upload/gi/na/ginasticaritmicaaparelhoarco- 
cke.jpg>. Acesso em: 16 jun.2021. 

 

Disponível em: <https://static.todamateria.com. 
br/upload/gi/na/ginasticaritmicaaparelhobola-cke. 

jpg>. Acesso em: 16 jun. 2021. 
 

Disponível em <https://static.todamateria.com.br/ 
upload/gi/na/ginasticaritmicaaparelhomacas-cke. 

jpg>. Acesso em: 16 jun. 2021. 

http://www.todamateria.com.br/ginastica-ritmica/
http://www.youtube.com/watch?v=yRWsHT1ZUVA
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Disponível em:< https://static.todamateria.com. 

br/upload/gi/na/ginasticaritmicaapresentacao- 
cke.jpg>. Acesso em: 16 jun. 2021. 

 

 
Disponível em: <https://static.todamateria.com. 

br/upload/27/49/2749235138691029a8929k-cke. 
jpg>. Acesso em: 16 jun. 2021. 

 

 
 

2 –Agora use a sua criatividade e desenhe um dos elementos da ginástica rítmica. 
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3 – O que é o que é: O nome de um elemento da ginástica rítmica, que é representado nos 

exercícios de flexibilidade e ondas. 
 

Disponível em: <http://www.fernaogaivota.com.br/documents/10179/83720/adivinhas-1.jpg/cfe4b30e-432e-4922-aa06- 
e2722f2673bf?t=1376067793505>. Acesso em: 16 jun. 2021. 

http://www.fernaogaivota.com.br/documents/10179/83720/adivinhas-1.jpg/cfe4b30e-432e-4922-aa06-
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  SEMANA 6  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Ginástica. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Ginástica Geral. 

HABILIDADE(S): 

(EF35EF07P3): Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da 

ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com, e sem material). 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Elementos técnicos da Ginástica Acrobática. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Língua Portuguesa e Arte. 

 
TEMA: Elementos técnicos da Ginástica Acrobática 

Caro estudante, nesta última semana iremos aprender sobre os elementos técnicos da 

ginástica acrobática. 

BREVE APRESENTAÇÃO: Ginástica Acrobática 

Consiste na execução de exercícios sem utilização de aparelhos. Para realização dessa 

modalidade é necessário controle corporal, equilíbrio, força e flexibilidade. 

Os elementos estáticos são caracterizados por formarem figuras que devem ser man- 

tidas durante três segundos. Ao realizarem estas figuras, os atletas devem demonstrar 

força, agilidade, segurança e equilíbrio. Os elementos dinâmicos são aqueles que são 

acompanhados por lançamentos, voos e recepções. Durante este exercício, os atletas 

devem mostrar agilidade. 

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/ginastica-acrobatica/> Acesso em: 16 de jun. 2021.(Adaptado) 

 
PARA SABER MAIS: 

Para obter informações complementares sobre a ginástica acrobática acesse o link a 

seguir: <https://www.youtube.com/watch?v=qJMax9Q4JBc>. Acesso em: 16 jun. 2021. 

http://www.todamateria.com.br/ginastica-acrobatica/
http://www.youtube.com/watch?v=qJMax9Q4JBc
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1 – Marque um X na ginástica que precisa de utilização de aparelhos. 

( ) ginástica rítmica ( ) ginástica acrobática 

2 –Observe a figura abaixo, e com o auxílio de um adulto, apoie-se na parede e tente fazer 

o movimento. Vamos praticar? 

Disponível em: <https://br.freepik.com/fotos-gratis/menina-bonitinha-fazendo-ginastica_7435697.htm#query=acrobacia%20 
crian%C3%A7a&position=10>. Acesso em: 16 jun. 2021. 

 
 

3 – Observe a figura abaixo e tente fazer o mesmo movimento tentando equilibrar livros 

ou cadernos na cabeça. Vamos praticar? Tenho certeza que será muito divertido. 

Disponível em: <https://br.freepik.com/vetores-gratis/menino-equilibrando-livros-em-sua-cabeca-em-cores-contornos-e-silhue- 
ta_10004749.htm#query=menino%20equilibrando%20livro%20na%20cabe%C3%A7a&position=1>. Acesso em: 16 jun. 2021. 

 

 
Querida criança, chegamos ao fim dos estudos deste PET 3 / 2021. Espero que tenham gos- 

tado dos temas. Esperamos muito em breve estar com vocês nas quadras das nossas esco- 

las. Mas lembrem-se que, para isso acontecer o mais rápido possível, é necessário que cada 

um faça a sua parte. Mantenha o isolamento social, na medida do possível, e faça todos os 

procedimentos de higiene e prevenção. Um forte abraço da equipe de Educação Física! 

  

ATIVIDADES 
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AARRTTEE  
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 
 

 
 

 

PLANO DE ESTUDO TUTORADO 
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

ANO DE ESCOLARIDADE: 3º ANO – EF 

PET VOLUME: 03/2021 

NOME DA ESCOLA: 

ESTUDANTE: 
TURMA: 

BIMESTRE: 3º 

NÚMERO DE AULAS POR SEMANA: 

TURNO: 
TOTAL DE SEMANAS: 
NÚMERO DE AULAS POR MÊS: 

 

 

  SEMANA 1  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Artes Visuais. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Contextos e práticas. 

HABILIDADE(S): 

(EF15AR01P3) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais contemporâneas 

e regionais, se expressando através de desenho, colagem, pintura, dobradura, fotografias, gravu- 

ras, histórias em quadrinhos, etc., cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar 

e o repertório imagético. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Desenho, dobraduras, escultura, fotografia, cinema, animação, colagem, entre outros. 

Leitura de imagens. 

 
TEMA: Arte com imagens 

Querida criança, nesta semana você irá apreciar as artes visuais, podendo criar sua arte 

com desenhos e pinturas. 

BREVE APRESENTAÇÃO: As artes visuais têm diversas formas de expressão. As obras de 

artes visuais podem ser criadas utilizando-se diversos materiais e instrumentos como 

tinta, lápis, papel, madeira, programas de computador, câmeras fotográficas e até ma- 

teriais recicláveis. 

Fonte: Lopes, André et al. Arte 3ºano: Ensino fundamental . São Paulo: Moderna, 2017. 
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ATIVIDADES 

PARA SABER MAIS: Descubra novas maneiras de praticar a arte visual acessando: 

<https://www.youtube.com/watch?v=NxX8J9cktm8>. Acesso em: 10 de junho de 2021. 
 

 

1 – Escreva qual é o trabalho que o artista está realizando: pintura, escultura ou fotografia. 
 

 
 

 
2 –Sol Poente é uma pintura da artista Tarsila do Amaral, de 1929. Vamos colorir este 

esboço da obra com bastante capricho. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NxX8J9cktm8
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3 – O que será que a Mônica está fotografando? Desenhe o que ela está registrando na 

foto e crie um cenário para o desenho. (Cenário é o lugar em que o personagem está e 

os elementos em seu entorno, ou seja, ao redor). 
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  SEMANA 2  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Música. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Notação e registro musical. 

HABILIDADE(S): 

(EF15AR16P3) Explorar diferentes formas de registro musical não convencional (representação grá- 

fica de sons, partituras criativas, etc.) utilizando os elementos básicos das artes visuais, bem como 

os signos gráficos (símbolos, sinais, emojis, etc.), diferenciando som, silêncio(pausa) e ruído; reco- 

nhecer a notação musical convencional. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Formas de registro musical não convencional (representação gráfica de sons, partituras criativas, etc.). 

A duração dos sons. 

Os elementos básicos das artes visuais (linha, ponto, cor e forma) na representação das partituras 

convencionais. 

 
TEMA: Propriedades dos sons. 

Querida criança, nesta semana vamos estudar sobre o som e suas propriedades. 

BREVE APRESENTAÇÃO: Som é tudo que é captado pelo sentido da audição; ruído, ba- 

rulho, fala, música, entre outros. 

PARA SABER MAIS: Descubra mais sobre as propriedades do som acessando: <https:// 

www.youtube.com/watch?v=LhSJ-is8NdA>. Acesso em 10 de junho de 2021. 

http://www.youtube.com/watch?v=LhSJ-is8NdA
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1 – Observe as imagens a seguir: 
 

Imagine os sons que poderiam ser ouvidos nas imagens acima. Qual das paisagens você 

acha que poderia ter um som mais agradável aos ouvidos? Por quê? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 –Vamos ligar a imagem ao som reproduzido por ela (a onomatopeia). 

 

 
Propriedades do som 

A intensidade, o timbre, a altura e a duração são propriedades do som. 

ATIVIDADES 
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3 – Realize o que se pede, de acordo com o que vamos conhecendo sobre as propriedades 

do som: 

A intensidade está relacionada à força do som, ou seja, se o som é mais forte ou mais 

fraco. 

 
A) Identifique nas imagens qual personagem aparenta estar reproduzindo um som 

com maior intensidade(forte) e menor intensidade(fraco), escrevendo se o som é 

forte ou fraco. Dê cor às ilustrações. 
 

O timbre é uma propriedade particular de cada som, que o distingue dos demais. Um 

exemplo são os instrumentos; ao escutá-lo podemos distinguir os sons produzidos por 

eles. 

 
B) Ilustre os instrumentos, tambor e violão, nos quadros abaixo de acordo com o 

som(onomatopeia) que o representa. 
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O sapo 

O sapo não leva o pé. 

Não leva porque não quer. 

Ele mora lá na lagoa, e não 

Leva o pé porque não quer. 

Mas, que chulé! 

A altura está relacionada ao fato de o som ser mais “grosso” (grave) ou mais “fino” (agudo). 

 
C) Tente cantar a cantiga: O sapo, com o som grave(grosso) e com o som agudo(fino). 

 

A duração é a propriedade que indica se um som é mais longo ou mais curto. 

 
D) Vamos acrescentar a letra “a” em 

cada traço para completar as res- 

pectivas durações (nos miados dos 

gatos). Depois vamos desenhar um 

cenário para eles. Não se esqueça 

de colorir! 
Fonte: Lopes, André et al. Arte 3ºano: Ensino fundamental . 

São Paulo: Moderna,2017 
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  SEMANA 3  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Artes Integradas. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Patrimônio Cultural. 

HABILIDADE(S): 

(EF15AR25P3) Conhecer o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em espe- 

cial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas e africanas e europeias no Brasil, coletando 

informações sobre jogos e danças, etc., no âmbito da cultura local e regional, favorecendo a cons- 

trução de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Patrimônio Cultural: material (objetos, monumentos, etc.) e imaterial (danças, festas, etc.). 

As matrizes indígena, africana e europeia no Brasil e suas contribuições para o patrimônio material 

e imaterial. 

 
TEMA: Danças e coreografias 

Querida criança, esta semana iremos aprender sobre algumas danças e coreografias, ou 

seja, a arte da composição estética dos movimentos corporais. 

Vamos dançar? 

Na dança, há muitos estilos e coreografias possíveis. Veja algumas delas: 
 

PARA SABER MAIS: Quer saber um pouco mais sobre a dança e a coreografia? Acesse: 

<https://www.youtube.com/watch?v=xfxRXUKDEa0&t=2s>. Acesso em: 10 de junho 

de 2021. 

http://www.youtube.com/watch?v=xfxRXUKDEa0&t=2s
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1 – Vamos colorir os dançarinos e escrever, relacionando a imagem ao respectivo estilo 

musical: o forró, o balé ou breakdance. 

 
IMAGEM A: ____________ 

 
IMAGEM B: ____________ 

 
IMAGEM C: ____________ 

 
 

 
Coreografias 

As coreografias são um conjunto de movimentos que podem ser executados coletiva- 

mente ou de maneira individual. 

 
2 –Crie novos passos para os personagens dando novas sequências às coreografias. 

Para isso, desenhe as pernas com novos movimentos no passo 2, observe o exemplo. 
 

ATIVIDADES 
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Referência: 

Lopes, André et al. Arte 3ºano: Ensino fundamental .São Paulo: Moderna,2017. 

3 – Você conhece esta música abaixo? Observe 

a coreografia na imagem ao lado e tente 

fazer igual. 

Cabeça, ombro, joelho e pé 

Joelho e pé 

Cabeça, ombro, joelho e pé 

Joelho e pé. 

Cabeça, ombro, joelho e pé 

Joelho e pé. 

Olhos, ouvidos, boca e nariz 

Cabeça, ombro, joelho e pé 

Joelho e pé. 

 

4 –Imagine se a música indicasse outra parte do corpo para seguir na sequência da 

coreografia, neste caso a barriga. Complete os personagens seguindo essa nova 

sequência, com as mãos na barriga. Lembre-se de colorir e criar um cenário para eles. 
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  SEMANA 4  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Artes Integradas. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Patrimônio Cultural. 

HABILIDADE(S): 

(EF15AR25P3) Conhecer o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em espe- 

cial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas e africanas e europeias no Brasil, coletando 

informações sobre jogos e danças, etc., no âmbito da cultura local e regional, favorecendo a cons- 

trução de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Patrimônio Cultural: material (objetos, monumentos, etc.) e imaterial (danças, festas, etc.). 

As matrizes indígena, africana e europeia no Brasil e suas contribuições para o patrimônio material 

e imaterial. 

Brinquedos e brincadeiras das tradições familiares e populares. 

 
TEMA: As cirandas 

Querida criança, esta semana vamos aprender a dançar e a cantar com as cirandas. Tam- 

bém vamos realizar as atividades conforme vamos aprendendo. 

 
BREVE APRESENTAÇÃO: Vamos cirandar! 

A ciranda é dançada numa roda de pessoas de mãos dadas. Ela depende que todos os 

participantes continuem segurando as mãos uns dos outros. Quando alguém solta a mão 

de outro participante, a brincadeira perde o rumo. Assim, a ciranda depende de todos 

para continuar. 

As brincadeiras de roda são comuns no Brasil e no mundo. No nordeste do país, os adul- 

tos também dançam e cantam. Veja abaixo uma cantiga popular de dançar e cirandar. 

Ciranda, cirandinha (cantiga popular) 
 

Ciranda, cirandinha O anel que tu me deste Por isso, Dona Rosa 

Vamos todos cirandar! Era vidro e se quebrou. Entre dentro desta roda, 

Vamos dar a meia volta o amor que tu me tinhas Diga um verso bem bonito 

Volta e meia vamos dar. Era pouco e se acabou. Diga adeus e vá embora. 

Referência: Lopes, André et al. Arte 3ºano: Ensino fundamental. São Paulo: Moderna,2017 
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ATIVIDADES 

PARA SABER MAIS: Para escutar a música "Ciranda, cirandinha", acesse: <https://www. 

youtube.com/watch?v=qzEcHMqqcuE>. Acesso em: 10 de junho de 2021. 

 

1 – Com ajuda de um responsável, realize o que se pede: 

 
A) Peça ajuda ao seu responsável para te ensinar a cantar a cantiga "Ciranda, cirandi- 

nha”. 

B) Movimente seu corpo! Cante e dance a cantiga do seu jeito. 

 
C) Responda sim ou não. Você já conhecia essa cantiga?    

 

D) Você sabia que quando um adulto te ensina uma cantiga popular, ele está contri- 

buindo para a permanência de uma tradição da nossa cultura? 

( ) sim ( ) não 

 
2 –Observe o exemplo abaixo de uma mãe dançando ciranda com sua filha. 

Agora, complete o desenho com você dançando ciranda com um responsável (Desenhe 

olhos, cabelo e um cenário). 

Dê cor à ilustração. 
 
 

http://www/


155 
 

Lia de Itamaracá 

Lia de Itamaracá gostava de cirandar desde 

criança, e quando adulta, continuou a parti- 

cipar de rodas de ciranda. 

Ela nasceu na Ilha de Itamaracá em 1944, na 

cidade de Pernambuco, onde mora até hoje. 

Em 2002, por manter viva a cultura dos ci- 

randeiros, Lia ganhou o título de Patrimônio 

Cultural Vivo. 

Patrimônio Cultural é tudo aquilo que foi criado pelo ser humano e que nós queremos 

preservar. 

Referência: Lopes, André et al. Arte 3ºano: Ensino fundamental. São Paulo: Moderna 

 
 

3 – Complete as frases abaixo, seguindo as dicas. Você irá completar com as palavras: 

Tradição, Dança, Canção e Mãos.  

 
A) A T é passada de geração em geração. 

 
B) A D movimenta o corpo no ritmo da canção. 

 
C) Seguimos o ritmo da C para dançar a ciranda. 

 
D) A ciranda é dançada de M dadas. 

 
4 –A Ciranda depende que todos 

participem de mãos dadas. Então 

complete o participante número 

4 que falta nesta brincadeira. 

Desenhe a cabeça, as pernas e 

um cenário para as crianças. 

Depois faça um colorido com muito 

capricho! 

 
Referência: Lopes, André et al. Arte 3ºano: Ensino 

fundamental. São Paulo: Moderna,2017 
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  SEMANA 5  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Artes Integradas. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Patrimônio Cultural. 

HABILIDADE(S): 

(EF15AR25P3) Conhecer o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em espe- 

cial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas e africanas e europeias no Brasil, coletando 

informações sobre jogos e danças, etc., no âmbito da cultura local e regional, favorecendo a cons- 

trução de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Patrimônio Cultural: material (objetos, monumentos, etc.) e imaterial (danças, festas, etc.). 

As matrizes indígena, africana e europeia no Brasil e suas contribuições para o patrimônio material 

e imaterial. 

Brinquedos e brincadeiras das tradições familiares e populares. 

 
TEMA: Arte híbrida 

Querida criança, nesta semana iremos perceber que é possível misturar os tipos de arte 

de uma maneira muito divertida. Vamos aprender? 

 
BREVE APRESENTAÇÃO: Arte híbrida 

A arte híbrida é quando misturamos um tipo de arte com outro tipo de arte, compondo-se 

assim, uma arte híbrida. Vejamos 2 tipos de artes diferentes: as artes visuais e a dança. 

As obras de artes visuais podem ser criadas utilizando-se diversos materiais e instru- 

mentos como tinta, lápis, papel, madeira, programas de computador, câmeras fotográfi- 

cas e até materiais recicláveis. 

A dança nos possibilita diferentes formas de fazer poesia em suas manifestações. Nesta 

arte o corpo pode ser usado de várias maneiras para expressar ideias, sentimentos, per- 

cepções e pensamentos. 

Referência: Lopes, André et al. Arte 3ºano: Ensino fundamental. São Paulo: Moderna 
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PARA SABER MAIS: 

Assista um pouco do espetáculo da coreógrafa Deborah Colker, a peça 4 por 4, que é 

uma interação da dança com objetos das artes visuais (as cerâmicas; “vasos”). Acesse: 

https://www.youtube.com/watch?v=uTLLoZ2awz8 

 

  ATIVIDADES  

 
1 – As imagens a seguir são dois tipos de representação da arte. Identifique-as escrevendo 

se ela é uma representação de arte visual ou de dança. 
 

Imagine se misturássemos estes dois tipos de arte acima. A coreógrafa Deborah Colker, 

imaginou e criou a peça 4 por 4. O espetáculo é composto entre a interação da dança 

com objetos das artes visuais (as cerâmicas; “vasos”). 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=uTLLoZ2awz8
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2 – Crie um cenário para o dançarino de samba, desenhando objetos das artes visuais 

(exemplo: desenhos de pinturas, esculturas, cerâmicas, fotografias, etc.). Lembre-se 

de colorir com capricho! 

Cenário é o lugar em que o personagem está com os elementos no seu entorno (ao redor). 
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  SEMANA 6  
 
 

UNIDADE(S) TEMÁTICAS: 

Artes visuais. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Processo de criação. 

HABILIDADE(S): 

(EF15AR06P3) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, construindo argumentos, individual e 

coletivamente, para alcançar sentidos plurais. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Artes visuais – processos de criação: pintura, colagem, modelagem, entre outras. 

Apresentação para os pares, exposições. 

 
TEMA: Ressignificação dos objetos 

Querida criança, esta semana iremos estudar sobre a ressignificação dos objetos sob o 

olhar do artista. 

BREVE APRESENTAÇÃO: O artista é capaz de pegar 

objetos comuns e criar novos contextos para eles, 

transformando-os em uma obra de arte. 

Marcel Duchamp foi o primeiro artista a realizar esse 

tipo de obra, que ele chamou de ready-mode, ou seja, 

arte pronta. Desse modo ele revolucionou o conceito 

de arte na época (1913), que estava relacionado princi- 

palmente à pintura. 

Esse tipo de conceito é chamado de ressignificação, ou seja, significar novamente, dar 

outro significado a determinado elemento. 

Fonte: Lopes, André et al. Arte 3ºano: Ensino fundamental. São Paulo: Moderna 

 
PARA SABER MAIS: Quer saber mais sobre as obras de artes e a ressignificação de ob- 

jetos. Acesse: <https://www.youtube.com/watch?v=OJHDikGX3TY&t=23s>. Acesso em: 

10 de junho de 2021. 

http://www.youtube.com/watch?v=OJHDikGX3TY&t=23s
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1 – Você observou que é possível utilizar objetos do cotidiano para fazer arte? 
 
 

Assim como Duchamp, vamos ressignificar este guarda-chuva esboçado abaixo, dese- 

nhando um outro objeto incorporado ou junto a ele. Exemplo: um brinquedo. Não se es- 

queça de colorir. 
 

  

ATIVIDADES 
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EENNSSIINNOO  RREELLIIGGIIOOSSOO  
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 
 

 
 

 

PLANO DE ESTUDO TUTORADO 
COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO 

ANO DE ESCOLARIDADE: 3º ANO – EF 

PET VOLUME: 03/2021 

NOME DA ESCOLA: 

ESTUDANTE: 

TURMA: 

BIMESTRE: 3º 

NÚMERO DE AULAS POR SEMANA: 

TURNO: 
TOTAL DE SEMANAS: 
NÚMERO DE AULAS POR MÊS: 

 

 

  SEMANA 1  
 
 

UNIDADE TEMÁTICAS: 

Identidade e alteridade. 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Espaços e Territórios Religiosos. 

HABILIDADE: 

(EF03ER01) Identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios religiosos de diferentes tradi- 

ções e movimentos religiosos. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Os diferentes tipos de espaço e território onde se manifestam as crenças e tradições. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Geografia. 

 
TEMA: Os diferentes tipos de espaços e territórios religiosos. 

Caro (a) estudante, nesta semana você vai identificar os diferentes espaços e territó- 

rios que fazem parte das tradições religiosas. Eles são importantes para a construção da 

identidade de muitas pessoas. 

APRESENTAÇÃO 

O ser humano sempre esteve procurando saber mais de si e das coisas a sua volta. His- 

toricamente, tem se esforçado para descobrir maneira de viver melhor e mais feliz. Para 

isso, muitas pessoas procuram realizar uma experiência pessoal indo ao encontro do 

Transcendente (O que é superior, extraordinário, divino). Fazem isso ao participar de 
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Igreja do Evangelho Quadrangular 

uma comunidade religiosa, frequentando lugares que são chamados de espaços ou ter- 

ritórios sagrados. Estes espaços recebem vários nomes como: Templos, Igrejas, Sinago- 

gas, Mesquitas, Terreiros e outros. São construções consagradas na fé, onde ocorrem as 

celebrações e rituais religiosos. 

O termo igreja ou casa de oração é usado para nomear certos espaços religiosos cristãos. 

Também pode ser utilizado para se referir às religiões cristãs e às suas comunidades de 

seguidores. Mesquita é o espaço sagrado dos seguidores do Islamismo, uma religião mo- 

noteísta fundada pelo profeta Maomé. Sinagoga é o espaço sagrado da religião judaica. 

Terreiro é o espaço sagrado das religiões de matriz africana, como candomblé. Mosteiro 

é o espaço sagrado dos monges e freiras que se dedicam a oração e ao serviço religioso. 

A palavra templo pode ser usada para diferentes religiões. 
 

 

 

Sinagoga 

 

 

Centro de Umbanda 

 

 

Mesquita 

 

Dentro desses espaços sagrados são realizados os cultos e guardados objetos, como 

livros, textos, símbolos sagrados e outras coisas que representam a fé daqueles que par- 

ticipam da comunidade. Tudo é guardado e conservado com muito respeito por todos. 

Disponível em: <https://wordwall.net/pt/teacher/3010588/weslleymageski>. Acesso em: 31 maio 2021. 

 
 

PARA SABER MAIS: 

A TV Brasil exibiu o programa “Entre o céu e a terra”, que une ficção e documentário para 

revelar como as religiões se posicionam sobre vários temas, considerando a diversidade 

regional e cultural do país. Você pode encontrar os episódios em https://tvbrasil.ebc. 

com.br/entreoceueaterra, acesso em 31 maio 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vaticano - Roma 



164 
 

 

 

1 – Organize as palavras pela ordem numérica e decifre a mensagem: 
 

5 

DIFERENTES. ALGUNS 

11 

SER RESPEITADOS, 

7 

ESPAÇOS RELIGIOSOS; 

9 

OS ESPAÇOS 

17 

E A RELIGIÃO 

10 

RELIGIOSOS DEVEM 

15 

DE EXPRESSAR 

1 

A NOSSA 

6 

SÃO CONSIDERADOS, 

3 

MUITOS LUGARES 

13 

PESSOAS TÊM 

4 

E CONSTRUÇÕES 

18 

QUE SEGUEM. 

8 

OUTROS NÃO. 

14 

O DIREITO 

12 

POIS AS 

2 

VOLTA, HÁ 

16 

SUAS CRENÇAS, 

 
Escreva a mensagem que você decifrou. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ATIVIDADES 
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2 –Andando pelos bairros da sua cidade, você já percebeu quantas construções diferentes 

existem? E as construções de espaços sagrados? Como são diferentes! Cada uma 

delas tem um significado para a população. 

Observe um espaço sagrado de sua cidade e o desenhe no espaço a seguir. Depois, 

escreva o que mais lhe chamou a atenção nessa construção. 
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  SEMANA 2  
 
 

UNIDADE TEMÁTICAS: 

Identidade e alteridade. 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Espaços e Territórios Religiosos. 

HABILIDADE: 

(EF03ER01) Identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios religiosos de diferentes tradi- 

ções e movimentos religiosos. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Os diferentes tipos de espaço e território onde se manifestam as crenças e tradições. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Geografia. 

 
TEMA: Os diferentes tipos de espaço e território onde se manifestam as crenças 

e tradições religiosas. 

Caro (a) estudante, nesta semana você vai identificar os diferentes espaços e territórios 

religiosos, que fazem parte das tradições religiosas, dando continuidade ao tema da aula 

anterior. 

APRESENTAÇÃO 

 
 
 

 
Os diferentes espaços sagrados são uma 

representação material da crença em um 

Ser superior. Nos locais considerados sa- 

grados por um grupo religioso são realiza- 

das práticas religiosas, com a intenção de 

desenvolver a espiritualidade. 
Terreiro do Bate Folha (candomblé). 

Salvador, Bahia. 

Disponível em: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/ 
terreiro-do-bate-folha-completa-100-anos-conheca-historia/ . 

Acesso em 31 maio 2021. 

http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/
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Cerimônia do acendimento do fogo sagra- 

do. Jacarepaguá, São Paulo. 

Disponível em: http://g1.globo.com/natureza/rio20/ 

noticia/2012/06/indios-acendem-fogo-sagrado-para-abrir- 
conferencia-sustentavel-no-rio.html . Acesso em 31 maio 2021. 

 
Também existem lugares na natureza que 

são considerados sagrados, e por isso não 

sofrem interferência dos seres humanos. 

Em Goiás, por exemplo, existe uma monta- 

nha considerada como um lugar privilegiado 

de concentração de energia transcenden- 

te. Algumas pessoas acreditam que ir lá é 

trilhar uma jornada espiritual que ao levará 

ao encontro da natureza como “Divina Mãe” 

e fonte sublime da vida. 
 

Centro de Meditação Kadampa Brasil (bu- 

dista). Cabreúva, São Paulo. 

Disponível em: https://dynamic-media-cdn.tripadvisor.com/ 

media/photo-o/0a/da/d2/8f/centro-de-meditacao-kadampa. 
jpg?w=1200&h=-1&s=1 . Acesso em 31 maio 2021. 

Algumas culturas religiosas, como por 

exemplo as indígenas, têm uma relação co- 

tidiana com o que é sagrado. Por viverem 

na natureza, respeitam todo ser vivo como 

obra do criador. 
 
 

 
 

 
 

Jardim Maytreia, ponto preferido dos 

esotéricos. Alto Paraíso, Goiás. 

Disponível em: http://arquivo.correiodobrasil.com.br/alto- 

paraiso-de-goias-e-considerado-um-santuario-do-misticismo/ . 
Acesso em: 31 maio 2021. 

 
 
 
 
 

 

É importante que as pessoas aprendam a 

respeitar os espaços e territórios religio- 

sos, pois é uma forma de respeitar a diver- 

sidade cultural. 

 

Adaptado de BIACA, Valmir et al. O sagrado no E3sino Religioso. Curitiba: SEED – Pr., 2006. Disponível em: http://www.educadores. 

diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_pedagogicos/caderno_er.pdf . Acesso em: 31 maio 2021. 

http://g1.globo.com/natureza/rio20/
http://arquivo.correiodobrasil.com.br/alto-
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ATIVIDADES 

PARA SABER MAIS: 

Assista o vídeo “Espaços Sagrados”. Disponível em: <https://youtu.be/0oarUo5yTWo>. 

Acesso 31 maio 2021. 

 

1 – Você conhece ou já ouviu falar em algum lugar na natureza que é considerado um 

espaço religioso? 

Se conhece fale um pouco sobre ele. 

( ) SIM ( ) NÃO 

 
 
 

 
 

 
2 –Qual é o tipo de comportamento que as pessoas devem ter quando estão circulando 

em espaços sagrados, mesmo que este espaço não seja da sua tradição religiosa? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 – Você e sua família frequentam algum lugar sagrado? Se frequentam, faça um desenho 

do local. 
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  SEMANA 3  
 
 

UNIDADE TEMÁTICAS: 

Identidade e alteridade. 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Espaços e Territórios Religiosos. 

HABILIDADE: 

(EF03ER01) Identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios religiosos de diferentes tradi- 

ções e movimentos religiosos. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Os diferentes tipos de espaço e território onde se manifestam as crenças e tradições. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Geografia. 

 
TEMA: Os diferentes tipos de espaços e territórios onde se manifestam 

as crenças e tradições. 

Caro (a) estudante, nesta semana você vai analisar os diferentes tipos de espaços e ter- 

ritórios religiosos percebendo a importância de respeitar o espaço sagrado, mesmo que 

seja diferente da sua tradição religiosa. 

 
APRESENTAÇÃO 

Muitas pessoas sentem a necessidade de estar ligadas ao Transcendente (Divino). 

Por isso, fazem parte de uma comunidade religiosa, e frequentam espaços e territórios 

considerados sagrados. Lá, aprendem as riquezas de sua tradição religiosa: a maneira 

de celebrar, de festejar, cantar, de agradecer a Deus. 

Existem muitos espaços sagrados e formas diferentes de praticar a religião. Isso faz par- 

te da diversidade cultural. Veja o exemplo a seguir: 

Na Bahia, todos os anos, milhares de pessoas acompanham as baianas na realização 

de um cortejo que vai da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Igreja 

de Nossa Senhor do Bonfim. A chegada da profissão culmina com a lavagem do pátio e 

das escadarias que conduzem à Igreja do Bonfim, sendo essa lavagem realizada com a 

água de cheiro que as baianas trazem em jarros sobre suas cabeças. Essa manifesta- 
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ATIVIDADES 

 
 

ção acontece porque a Igreja do Bonfim 

abriga uma imagem de Jesus crucifica- 

do, à qual foram atribuídos poderes mi- 

lagrosos. Desde então, essa imagem se 

tornou símbolo de devoção popular e de 

peregrinação. A lavagem das escadarias 

é uma forma de agradecimento do povo 

pelas graças que acreditam ter sido 

concedidas pelo Senhor do Bonfim. 

Adaptado de: FRANCISCO, Wagner de Cerqueira e. Aspectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lavagem da escadaria do Bonfim. Salvador, Bahia. 

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/01/11/ 

salvador-cancela-lavagem-de-escadaria-e-adapta-celebracao-para- 
 

senhor-do-bonfim . Acesso em: 31 maio 2021. 
culturais da Região Nordeste. Brasil Escola, 2021. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao- 

nordeste.htm . Acesso em: 31 maio 2021. 

 
 

PARA SABER MAIS: 

Leia o texto completo em: <https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais- 

-regiao-nordeste.htm> Acesso em: 31 maio 2021. 

Assista o vídeo Espaços e territórios religiosos. Disponível em: <https://youtu.be/vIOu- 

01piiVw>. Acesso em: 31 maio 2021. 

 

1 – No texto, percebe-se que a organização das baianas para desenvolver a tarefa de 

lavar a escadaria da Igreja do Bonfim está orientada por alguns valores, sendo que 

ali é um espaço religioso. Encontre no caça palavras as virtudes que são necessárias 

conservar para conviver em harmonia. 

http://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/01/11/
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2 –Qual a parte do texto você considera mais interessante? 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 – Por que essa manifestação acontece nas escadarias da Igreja do Bonfim? 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

B E D A M O R Ã O C 

J W E R T Y U A I V 

P E R D Ã O N H P B 

S P E M O R A S A F 

A M I Z A D E X Z A 

B H R J D O D E Ç Ç 

C A R I D A D E B E 

O L I B Ç I Z A D F 

H U M I L D A D E G 

B V C X H N Z M L H 

U G R A T I D Ã O T 

R E S P E I T O X O 
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  SEMANA 4  
 
 

UNIDADE TEMÁTICAS: 

Identidade e alteridade. 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Espaços e Territórios Religiosos. 

HABILIDADE: 

(EF03ER01) Identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios religiosos de diferentes tradi- 

ções e movimentos religiosos. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Os diferentes tipos de espaço e território onde se manifestam as crenças e tradições. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Geografia. 

 
TEMA: Mesquitas e sinagogas 

Caro (a) estudante, nesta semana você vai identificar os espaços e territórios religiosos 

como lugares de encontros que reúnem as pessoas para louvar, agradecer, celebrar e 

realizar seu encontro pessoal e comunitário com o transcendente. 

 
APRESENTAÇÃO 

No mundo, existem vários espaços religiosos templos, igrejas ou comunidades religiosas 

que são considerados lugares sagrados. Neles, as pessoas se reúnem para juntos refleti- 

rem sobre os ensinamentos da sua tradição religiosa, para falarem com o Transcendente 

e aprenderem como é possível colocar em prática os valores de sua tradição religiosa. 

Essa semana, veremos fotos de espaços de culto para o islamismo (mesquitas) e o ju- 

daísmo (sinagogas). 
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Mesquitas 
 

 

 

 
Grande Mesquita de Meca, na Arábia Saudita. 

Milhares de peregrinos visitam a Caaba. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Mesquita_ 

de_Meca . Acesso em: 31 maio 2021. 

Mesquita Omar Ibn Al-Khattab, Foz do Iguaçu, Paraná. 

Disponível em: https://viajantesolo.com.br/brasil/foz-do-iguacu/ 

visita-a-mesquita-omar-ibn-al-khattab-foz-do-iguacu . Acesso em: 
31 maio 2021. 

Uma Mesquita ou Masjid é o lugar de adoração no Islã; é onde o povo islâmico ora direta- 

mente a Allah, conhecido como salah. O termo “masjid” pode ser traduzido para o árabe 

como “local de culto” ou “prostração na oração”. A prostração feita a Allah é chamada 

de sujood. Cada oração é liderada pelo chefe da mesquita, também conhecido como 

Imam. De acordo com o Islã, o mundo inteiro é considerado como um Masjid, exceto por 

banheiros e cemitérios. A mesquita ou Masjid emite os chamados de oração e o “namaz” 

é dado pela Mesquita através de oradores. Mesquitas são conhecidas por suas cúpulas 

elaboradas, minaretes e salas de oração. Além de orar, o Masjid também é considerado 

um centro de informações, educação e solução de controvérsias. 

O salão das orações, ou musalla, não possui qualquer móvel, como cadeiras ou bancos, 

para permitir que o maior número de crentes possam ocupar o recinto. Devido à oposi- 

ção do islã da representação de figuras humanas, o salão possui nenhum tipo de figura 

religiosa ou de qualquer outro tipo, para que o crente possa fixar totalmente sua aten- 

ção a Deus. Ao lado oposto da entrada, fica o muro gibla, que fica sempre posicionado 

numa linha perpendicular à cidade de Meca. Os crentes rezam em filas paralelas à gibla, 

virados na direção de Meca. 
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Todos os muçulmanos adultos devem rezar em público cinco vezes por dia, se colo- 

cando na direção de Meca. A maioria das mesquitas oferece as cinco orações diárias, 

enquanto as menores oferecem apenas algumas delas. Não é necessário que o muçul- 

mano realize todas as suas orações na mesquita, mas sim junto com outros mulçuma- 

nos. Durante o mês sagrado do islã, o Ramadã, em que os muçulmanos praticam jejum 

durante o dia, as mesquitas celebram a refeição de quebra do jejum, após o pôr-do-sol. 

Muitas vezes a comida é oferecida pelos membros da comunidade. Nessas ocasiões, as 

mesquitas costumam convidar os pobres a comer. 

O islamismo prega que os homens e as mulheres devem ocupar lugares diferentes 

dentro do salão das orações, com as mulheres atrás dos homens. Segundo o profeta 

Muhammad, as mulheres deveriam rezar em casa, quando dizia que “a melhor mesquita 

para as mulheres é a parte interior das suas casas”. 

Disponível em: <https://www.infoescola.com/islamismo/mesquita/>. Acesso em: 08 jun. 2021. 

Sinagoga 
 

  

Grande Sinagoga em Budapeste, Hungria. 

Disponível em: https://www.flickr.com/photos/betinho_ 

had/27826942309/in/photostream/ . Acesso em: 31 maio 2021. 

Sinagoga Kahal Zur Israel, em Recife, Pernambuco. 

Disponível em: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Sinagoga- 
kahal-zur-israel-recife.jpg . Acesso em: 31 maio 2021. 

Uma Sinagoga é um lugar onde o povo judeu adora a Deus, conhecido por eles como 

Yaweh. Existem vários nomes para os locais de culto judaicos. Sinagoga é um dos ter- 

mos que se referem a um templo judaico. É basicamente uma “casa de oração”, onde 

os judeus se reúnem e rezam juntos. A palavra sinagoga foi derivada da palavra grega 

sinagoga significando “aprendizado conjunto ou treinamento”. As sinagogas têm salões 

grandes, pequenos e sociais para a oração. Tem um grande espaço que só pode ser 

usado para orações, mas não é necessário que as pessoas vão lá para adorar. A sinago- 

ga parece mais uma igreja. 

http://www.infoescola.com/islamismo/mesquita/
http://www.flickr.com/photos/betinho_
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Todas as sinagogas possuem um tebá, uma mesa central de onde a Torá é lida e outras 

orações são presididas. Oposto a ela encontra-se a arca dos rolos da Torá, chamado em 

hebraico de heikhal, posicionada para o Monte do Templo em Jerusalém. 

Muitas sinagogas mantém uma lâmpada acesa continuamente, além de menorás. Em- 

bora as sinagogas possam ser decoradas, retratos tridimensionais são vistos como 

violação da Torá. 

Os assentos são geralmente arranjados ao redor da tebá e da arca. Em sinagogas ortodo- 

xas se observam o mechitzah, separação de gêneros. As mulheres ou ficam em balcões, 

alas separadas com barreiras, fundos ou assentos designados, distintos dos homens. 

Alguns elementos são opcionais. Há em várias sinagogas um dossel, sob o qual são rea- 

lizado cerimônias matrimoniais. Algumas sinagogas preservam um assento reservado 

ao profeta Elias. Os arquivos das sinagogas, genizas, são importantes fontes para a pre- 

servação da história judia. 

Salvo raríssimas exceções (como a Sinagoga Portuguesa de Amsterdão), não há órgãos 

ou outros instrumentos musicais nas sinagogas ortodoxas. Em sinagogas reformadas 

e liberais passou ser comum o uso de música instrumental nos serviços. 

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Sinagoga>. Acesso em: 08 jun. 2021. 

 

 

PARA SABER MAIS: 

Veja mais sobre lugares sagrados no vídeo: <https://youtu.be/2vFvybJGrww> . Acesso 

em: 31 maio 2021. 

Conheça o interior de uma mesquita brasileira, no bairro do Brás, em São Paulo capital: 

<https://www.youtube.com/watch?v=jRujh4ZXh08>. Acesso em: 31 maio 2021. 

http://www.youtube.com/watch?v=jRujh4ZXh08
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1 – Pesquise, no texto acima, as principais diferenças entre mesquitas e sinagogas e 

responda as perguntas a seguir: 

  
Mesquitas 

 
Sinagogas 

 
Espaço sagrado para qual religião? 

  

 
Dia de culto: 

  

Homens e mulheres ficam juntos ou 

separados? 

  

 
Tem cadeiras para todos? 

  

 
Livro sagrado lido no culto: 

  

As orações são feitas voltadas para 

uma cidade sagrada. Qual é? 

  

ATIVIDADES 
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  SEMANA 5  
 
 

UNIDADE TEMÁTICAS: 

Identidade e alteridade. 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Espaços e Territórios Religiosos. 

HABILIDADE: 

(EF03ER01) Identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios religiosos de diferentes tradi- 

ções e movimentos religiosos. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Os diferentes tipos de espaço e território onde se manifestam as crenças e tradições. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Geografia. 

 
TEMA: Templos budistas e hindus 

Caro (a) estudante, nesta semana você vai identificar os espaços e territórios religiosos 

como lugares de encontros que reúnem as pessoas para louvar, agradecer, celebrar e 

realizar seu encontro pessoal e comunitário com o transcendente. 

 
APRESENTAÇÃO 

No mundo, existem vários espaços religiosos templos, igrejas ou comunidades religiosas 

que são considerados lugares sagrados. Neles, as pessoas se reúnem para juntos refleti- 

rem sobre os ensinamentos da sua tradição religiosa, para falarem com o Transcendente 

e aprenderem como é possível colocar em prática os valores de sua tradição religiosa. 

Esta semana, veremos fotos de espaços de culto para algumas religiões orientais. 
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Templo Jokhang, em Lhasa, China. 

Disponível em: https://www.guiadasemana.com.br/turismo/ 

galeria/templos-budistas-ao-redor-do-mundo . Acesso em: 31 
maio 2021. 

No hinduísmo, a frequência ao templo não 

é obrigatória. 

Ainda assim, existem muitos templos dedi- 

cados aos vários deuses dessa religião. 

Os hinduístas rezam para que um deus en- 

tre no templo, e aí ele é tratado como um 

hóspede ilustre, recebendo ofertas de ali- 

mento, água e outras coisas. 

Cada templo possui uma imagem do deus 

a que se refere. A imagem é considerada a 

presença do próprio deus. 

Um templo budista é um local destinado à 

prática religiosa budista. 

Como existem muitas formas de ser budis- 

ta, existem também muitos tipos diferen- 

tes de templos. 

Em geral, o templo budista são os edifícios 

e os jardins em seu redor, que também po- 

dem ser utilizados como um mosteiro. 
 

 
 
 

Templo de Akshardham, Nova Deli, Índia. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_de_ 

Akshardham. Acesso em: 31 maio 2021. 

 

PARA SABER MAIS: 

Conheça o Festival da Índia Ratha Yatra, que celebra o hinduísmo como religião e como 

cultura. Este vídeo foi gravado em Belo Horizonte. Disponível em: <https://www.youtu- 

be.com/watch?v=9zBQ6n8FACw>. Acesso em: 31 maio 2021. 

Saiba mais sobre o Centro Budista Tibetano em Uberlândia através do vídeo: <https:// 

www.youtube.com/watch?v=z46SCbL3iok>. Acesso em: 31 maio 2021. 

http://www.guiadasemana.com.br/turismo/
http://www.youtube.com/watch?v=z46SCbL3iok
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1 – Observe a imagem a seguir. 
 

Centro Chagdud Gonpa Dawa Drolma, em Casa Branca, distrito de Brumadinho/MG. 

Disponível em: https://www.otempo.com.br/interessa/um-celeiro-de-novos-budas-1.1030438 . Acesso em: 31 maio 2021. 

 
 

A) Você sabia que existem centros budistas em Minas Gerais? 
 
 

 
B) Essa imagem se parece com algum espaço religioso que você conhece? 

 
 

 
C) Por que os lugares sagrados das religiões possuem características tão diferentes? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ATIVIDADES 

http://www.otempo.com.br/interessa/um-celeiro-de-novos-budas-1.1030438
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2 –Você acabou de conhecer lugares que são muito especiais para as religiões. São 

nesses lugares que as pessoas aprendem mais sobre os ensinamentos da sua religião 

e sobre os líderes religiosos, que ajudam os seus seguidores a viverem em harmonia 

com a comunidade. 

Agora é com você! 

Escolha um espaço religioso da sua cidade e responda as perguntas a seguir. Se você 

frequentar algum espaço religioso, dê preferência a ele. 

 
A) Qual o nome desse espaço religioso? 

 
 

 
B) A qual religião ele pertence? 

 
 

 
C) Onde ele está localizado? 

 
 

 
 

 
D) Descreva como esse espaço é por dentro. 
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  SEMANA 6  
 
 

UNIDADE TEMÁTICAS: 

Identidade e alteridade. 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Espaços e Territórios Religiosos. 

HABILIDADE: 

(EF03ER01) Identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios religiosos de diferentes tradi- 

ções e movimentos religiosos. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Os diferentes tipos de espaço e território onde se manifestam as crenças e tradições. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Geografia. 

 
TEMA: Os diferentes espaços e territórios religiosos 

- tradições e movimentos religiosos. 

Caro (a) estudante, nesta semana você vai identificar as diferentes tradições e movimen- 

tos religiosos nos espaços e territórios existentes nas tradições culturais que fazem par- 

te da vida das pessoas, onde através desses espaços procura e encontra a identidade 

pessoal. 

APRESENTAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Panteão, em Roma/Itália. Principal templo romano antigo 

preservado. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_romano. 

Acesso em: 31 maio 2021. 

Para prestar culto à divindade, orar e co- 

municar-se com o céu, há lugares consi- 

derados sagrados. Os índios brasileiros 

têm a sua casa de oração, como os cató- 

licos e os evangélicos têm as suas igrejas. 

Os budistas e os hindus têm seus templos. 

Os judeus, suas sinagogas. Os muçulma- 

nos, suas mesquitas. Nos templos, a co- 

munidade religiosa se encontra, ora em 

conjunto e fortalece. 
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Mas não é só o templo o lugar sagrado para 

orar. A maioria das religiões considera a 

casa também um local de orações. 

Altares domésticos existiam entre os ro- 

manos e existem ainda hoje entre budistas 

e os hindus. Eram bastante comuns entre 

os católicos, com seus santos e santas. E é 

também no lar que os espíritas fazem culto 

do Evangelho, que são orações da família 

com a leitura das Escrituras. 

 
 

Há cultos e orações feitos ao ar livre, em 

meio à natureza. Os antigos celtas, por 

exemplo, faziam seus rituais na floresta e 

consideravam as árvores sagradas. 
 

 

 
 
 

Estação Espacial Internacional. 

Disponível em: https://gizmodo.uol.com.br/emirados-arabes- 

unidos-instrucoes-isla-astronauta/. Acesso em: 31 maio 2021. 

 

 
 

 
Altar budista doméstico. 

Disponível em: https://www.dragaododharma.org/post/ 

montando-um-altar-budista. Acesso em: 31 maio 2021. 

 

Carvalho, árvore considerada sagrada pelos celtas. 

Disponível em: http://ecologambiente.blogspot.com/2016/04/ 
conheca-10-arvores-sagradas.html . Acesso em: 31 maio 2021. 

 
 

 
No século XX, tivemos pela primeira vez 

orações no espaço, dentro de naves e fo- 

guetes, feitas por astronautas olhando a 

imensidão semeada de estrelas e a nossa 

terra azul, flutuando no céu. 

FONTE: BIGHETO, Alessandro César; INCONTRI, Dora. Todos os jeitos de crer. São Paulo: Ática, 2016. p. 13. 

http://www.dragaododharma.org/post/
http://ecologambiente.blogspot.com/2016/04/
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ATIVIDADES 

PARA SABER MAIS: 

Faça uma visita virtual ao Museu do Oratório: Disponível em: <https://www.eravirtual. 

org/museu-do-oratorio/>. Acesso em: 31 maio 2021. 

Veja mais sobre árvores consideradas sagradas neste blog: <http://ecologambiente. 

blogspot.com/2016/04/conheca-10-arvores-sagradas.html>. Acesso em: 31 maio 2021. 

Esta reportagem fala sobre as instruções religiosas que deverão ser seguidas pelos as- 

tronautas muçulmanos: <https://gizmodo.uol.com.br/emirados-arabes-unidos-instru- 

coes-isla-astronauta/>. Acesso em: 31 maio 2021. 
 

 

1 – De acordo com o texto, as pessoas buscam os espaços religiosos de diversas formas. 

Responda: 

 
A) Na sua cidade, existem espaços sagrados para quais religiões? Cite três exemplos, 

com o nome da religião e do templo. 

 
 
 

 
 

 
 

 
B) Na sua opinião, o lar é um local sagrado? Por quê? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://ecologambiente/
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Bons estudos! 

C) Durante a pandemia, muitas pessoas precisaram deixar de frequentar espaços 

religiosos para manter o isolamento social. Por isso, muitas religiões têm trans- 

mitido cultos e orações pela internet. Na sua opinião, participar de um culto pela 

internet substitui a participação presencial? Por quê? 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Disponível em: https://pixabay.com/pt/photos/meninos-crian%C3%A7as-feliz-sess%C3%A3o-286245/. 

Acesso em: 31 maio 2021. 


