
               

 

 

Roteiro de Estudo 1 – Comunicado aos Pais e Responsáveis 

Através do presente roteiro de estudos estão sendo retomadas as 

atividades de ensino do ano letivo regular de 2020, atualmente ocorrendo 

na forma do Ensino Remoto Emergencial. Este roteiro de estudo 1 refere-

se as atividades de todas as disciplinas da educação básica para os 3ºs 

anos A e B no período letivo de 31 de agosto de 2020 há 14 de setembro 

de 2020. Todas as atividades aqui presentes contabilizarão como 

carga-horária referente ao período citado anteriormente e tem como 

data final de entrega o dia 15 de setembro de 2020 pelos meios 

descritos nas atividades de cada disciplina, conforme orientação de cada 

professor ou no site oficial do CEPAE (www.cepae.ufg.br). 

As dificuldades pedagógicas encontradas na resolução das tarefas e 

atividades deste roteiro, também podem/devem ser enviadas para os 

professores através dos meios de comunicação oficiais. Casos 

excepcionais serão tratados de forma individualizada. 

As dificuldades administrativas, materiais e de acesso devem ser relatadas 

à coordenação dos anos iniciais, através de seus meios de comunicação 

oficiais, disponíveis no site do CEPAE. 

 

Professores das turmas: Beatriz Dourado, Élida Ferreira, Fernando 

Medeiros Mendonça, Kelly Bianca Clifford Valença, Míriam do Rocio 

Guadagnini  e Pitias Alves Lobo. 
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Disciplinas: História e Geografia          3º ano A e B 
Professoras: Beatriz Dourado e Élida Ferreira 
 
Roteiro 1 
Conteúdos abordados: 
Os grupos 
Espaços de convivência 
 

Objetivos de aprendizagem: 
Analisar as atividades realizadas sozinho e em grupo; 
Conhecer diferentes grupos; 
Refletir sobre a ocupação dos espaços de convivência. 
 

Recursos necessários: 
Atividade impressa, lápis, borracha e lápis de cor 
 
 
 
 
 
 
✓ Sozinho: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

✓ Em grupo:  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Oi! Você já parou para pensar que nós seres humanos vivemos em grupos. 
Que mesmo realizando atividades sozinhos precisamos de outras pessoas 
para viver! Pense um pouco na sua rotina diária e escreva o que você 
consegue realizar sozinho e o que realiza em grupo. 
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Se você pensou que consegue realizar sozinho: escovar os dentes, comer, 
brincar, dormir ou qualquer outra atividade, saiba que para realizá-la você 
provavelmente precisou de alguém.  
 

 

 

 

 

 

Agora que já refletimos sobre as atividades que realizamos sozinho e em 
grupo, vamos analisar alguns grupos. Veja as imagens a seguir e observe 
com atenção! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabia que mesmo você escovando os dentes sozinho, 
você precisa da ajuda de outras pessoas para: o 
fornecimento da água na sua casa, a produção do 
creme dental e também da escova de dente! 

Grupo de crianças brincando no parque Grupo de músicos “Filarmônica de Goiás” 

Grupo de crianças indígenas brincando 

na aldeia 

Grupo de crianças em sala de aula 



Você percebeu que mesmo sendo uma pessoa só, podemos participar de 
vários grupos! 

✓ Quais grupos você faz parte? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

✓ Tem algum grupo especial que deseja participar? Qual?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Quando pensamos nos grupos, pensamos também nos espaços que eles 
ocupam. Observe os espaços de convivência! 

 

 

 

 

 

 

   

Os espaços de convivências podem ser públicos, como a praça na imagem 
acima ou particular como a sorveteria.  

✓ Quais espaços de convivência que você frequenta?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Praça Professor Gumercindo Inácio Ferreira 

Setor Coimbra 
 

Sorveteria Frutos de Goiás 



✓ Nos espaços de convivência que você frequenta você faz parte de qual 
grupo? 

Exemplo: Na igreja – grupo familiar 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

✓ Qual o seu espaço de convivência preferido? Vamos desenhá-lo! 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de Devolução das Atividades:  

Enviar foto para o e-mail beatrizdourado@ufg.br 



                   

 

  

 

Disciplina: Ciências          3º ano A e B 
Professora: Beatriz Dourado  
 
Roteiro 1 
Conteúdos abordados: 
Sentido olfato 
 

Objetivos de aprendizagem: 
Relembrar o que foi estudado sobre o sentido olfato; 
Reconhecer o nariz como órgão do olfato; 
Perceber a importância do olfato para o corpo humano. 
 

Recursos necessários: 
Atividade impressa, lápis, borracha e lápis de cor 
Modo de Devolução das Atividades:  

Enviar foto para o e-mail beatrizdourado@ufg.br 
 

Cheirar  
Sabe o que acontece quando a gente cheira uma flor? 
Pedaços muitos pequenos se soltam da flor e flutuam no ar. 
A gente não vê esses pedaços; mas nosso nariz consegue percebê-los. 
Dentro do nosso nariz há muitos nervos, que são tão finos que nem fios de 
cabelo. 

Olá! Tudo bem! Você lembra o que estávamos estudando antes da suspensão 
do calendário escolar? Se pensou no sentido olfato acertou! 
O olfato é um dos cinco sentidos humanos. O nariz é o órgão do olfato, é 
com ele que sentimos os cheiros.  
 Leia o texto! 
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Quando os tais dos pedacinhos que se soltam da flor nas nossas narinas, 
os nervos do nariz mandam a mensagem para o cérebro e ele avisa que você 
está cheirando uma flor.  
Quando você cheira algo bom de comer, seu cérebro envia a mensagem à 
boca e ao estômago. Aí a sua boca se enche de saliva! 
Muitos animais têm o olfato melhor do que o homem. 
Os cães conseguem farejar vários odores diferentes, mesmo que eles estejam 
muitos escondidos. 
Alguns insetos machos são capazes de achar as fêmeas só pelo cheiro, mesmo 
quando estão a muitos quilômetros de distância! 
 

(Texto adaptado do livro Cheirar, Ruth Rocha) 
 

 

Atividade 
1- O olfato é mesmo um sentido poderoso do nosso corpo. Qual o cheiro 

que você mais gosta? Explique! 
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2- Existe algum cheiro que você não gosta? Porquê? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3- “Quando você cheira algo bom de comer, seu cérebro envia a mensagem 
à boca e ao estômago. Aí a sua boca se enche de saliva! ” Essa 
sensação já aconteceu com você? Descreva! 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



4- Observe e leia o quadrinho. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Sugestão de brincadeira: Separe alguns copos e ingredientes que tenha 
em casa (sabonete, café, cravo, giz de cera, etc). Cubra os olhos com 
uma venda e tente adivinhar o que tem no copo só sentindo o cheiro. 
Anote quantos cheiros acertou e convide a família para esse desafio 
olfativo. Vai ser muito divertido! (Escreva o que você achou da 
brincadeira e quais cheiros conseguiu acertar)! 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

_____________________________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

A Rosinha ficou chateada com o Chico 
Bento. Você sabe o motivo?  
 



6- Você sabia que os cheiros podem despertar memórias do passado? 
Quando sentimos determinados cheiros o nosso cérebro capta a sensação 
e nos transporta para uma lembrança: o bolo da vovó, uma tarde de 
chuva, um filme com pipoca... isso se chama memória olfativa! 
Existe algum cheiro que faz você viajar no passado? Vamos desenhar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

                   

           

Disciplinas: Língua Portuguesa          3º ano A e B 
Professora: Beatriz Dourado 
 
Roteiro 1 
Conteúdos abordados: 
Brinquedos e brincadeiras; 
O direito de ser criança; 
As brincadeiras antigas e atuais. 
 

Objetivos de aprendizagem: 
Ler e compreender o texto; 
Expressar por meio da escrita; 
Apropriar dos recursos linguísticos. 
 

Recursos necessários: 
Atividade impressa, lápis, borracha, lápis de cor, tesoura, cola e papel 

mais grosso de embalagem descartável.  

Modo de Devolução das Atividades:  

Enviar foto para o e-mail beatrizdourado@ufg.br 

Leia atentamente 

Lápis, caderno, chiclete, pião 
Sol, bicicleta, skate, calção 
Esconderijo, avião, correria, tambor 

Oi! Que saudade de você! Nesse semestre vamos estudar conteúdos 
maravilhosos, que além de serem conhecimentos escolares, são conhecimentos 
para a vida toda! Vamos comigo nessa aventura?   
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Gritaria, jardim, confusão 
 
Bola, pelúcia, merenda, crayon 
Banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom 
Tanque de areia, gnomo, sereia 
Pirata, baleia, manteiga no pão 
 
Giz, merthiolate, band-aid, sabão 
Tênis, cadarço, almofada, colchão 
Quebra-cabeça, boneca, peteca, botão 
Pega-pega, papel, papelão 
 
Criança não trabalha, criança dá trabalho 
Criança não trabalha, criança dá trabalho 
1,2 feijão com arroz, 
3, 4 feijão no prato 
5, 6 tudo outra vez... 

(Criança não trabalha, Palavra Cantada, disponível no youtube) 
 

 

Atividade 
1- O texto da música “Criança não trabalha” descreve várias 

brincadeiras e brinquedos que fazem parte da infância. Você se 
identificou com algum? Qual? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 



2- Neste período de isolamento social, qual brincadeira você tem brincado 
mais? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3- Você tem companhia para brincar? Quem? Ou brinca sozinho? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4- Na frase: “Criança não trabalha, criança dá trabalho”. O que você 
entendeu?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

5- Vamos fazer uma pesquisa! Pergunte para os adultos na sua casa 
qual era a brincadeira preferida deles quando criança e escreva abaixo.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

6- Complete as partes que estão faltando do texto “Criança não trabalha”: 
 
Bola, ______________, merenda, crayon 
Banho de rio, ___________________, pula-cela, ______________ 
______________________________, gnomo, sereia 
Pirata, baleia, ___________________________. 



7-Vamos resolver a cruzadinha! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8- Jogo da memória. Recorte, pinte e divirta-se! (para o jogo ficar mais 
resistente, cole atrás das figuras um papel mais grosso, pode ser papel de 
embalagem descartável como a de creme dental) Não exagere na cola! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Olá! 

Neste momento que estamos vivenciando o 
distanciamento social bate uma vontade de 
conversar com os amigos. Contar as novidades, as 
saudades e os sentimentos que não conseguimos 
explicar. Esse diário vai te ajudar a registrar os 
seus momentos e compartilhar futuramente com 
quem quiser! Não precisa escrever tudo de uma vez, 
um diário precisa de tempo, carinho e dedicação! 
Você pode também desenhar, colar gravuras ou 
embalagem de algo gostoso que comeu. O importante 
é registrar!!  

Com carinho, professora Beatriz 



 

 

 

 

  

Um momento triste... 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

______ 
 

Eu indico esse filme... 

________________________
________________________ 

Meus brinquedos e brincadeiras... 

_____________________________________
_____________________________________
____________________________________ 



  

Minha família 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
__________________________________ 



 

  

Quem sou eu? 
________________________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

________ 

Essa (e) sou eu! 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comidas favoritas! 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________ 

Eu senti saudade... 

____________________
____________________

_______ 

Um momento feliz! 

___________________________
___________________________
___________________________

_________ 



 
                   

           

Disciplina: Matemática          3º ano A e B 
Professora: Míriam do Rocio Guadagnini      
 
Conteúdos que serão abordados na 1º escala: 
Números até 1.000; 
Geometria; 
Adição e subtração. 
 

Objetivos de aprendizagem da 1ª escala: 

Utilizar o sistema decimal na sua forma convencional; 
Iniciar a estruturação das operações com os algoritmos convencionais e 
não convencionais; 
Usar técnicas convencionais de adição e de subtração; 
Reconhecer e nomear corretamente as formas e as figuras geométricas. 

Recursos necessários: 

Caderno de Matemática (com pauta); 

Caderno de Aritmética (quadriculado); 

Livro didático de Matemática. 
Modo de Devolução das Atividades:  

Enviar foto para o e-mail matemática.cepae@ufg.br 
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Aula 1 

 Livro capítulo 1:  Números até 1000 

Ler e resolver as atividades das páginas: 17, 18, 19, 20. 

 Tarefa: 

Livro capítulo 1: p. 22 exercícios 6 e 7. 

Enviar foto com nome do aluno e turma para matemática.cepae@ufg.br 

  

No caderno de aritmética: 

Atividade 1: Escreva os números naturais de 1 em 1, de 100 a 150. 

Atividade 2: Escreva os números naturais de 5 em 5, de 0 a 100.  

 Observações: 

   Ao escrever os números no caderno de aritmética, deixe um espaço (1 
quadradinho) entre um número e outro colocando um hífen (exemplo: 101-
102-103) para manter a organização. 

  

  As atividades do livro deverão ser realizadas no próprio livro, caso não 
caiba, faça no caderno de matemática anotando a página e o exercício. 

 Para se divertir: 

Você tem brincado muito nesta quarentena? Quem tem brincado com você? 
Vamos explorar um pouco essas brincadeiras? Que tal escolher com seus 
familiares algumas brincadeiras que vocês gostam e brincar delas 
novamente? Aproveitem esse tempo para brincar uns com os outros e 
também modificar um pouco algumas brincadeiras e quem sabe até criar 
uma brincadeira nova. Já pensou em algumas brincadeiras bem diferentes 
como brincar com os olhos vendados? 



  

Sugestão de aprendizagem: 

No Site abaixo indicado, realize as seguintes atividades: 

     https://www.estudamos.com.br/numeros/numeros-naturais-1-a-50.php 

https://www.estudamos.com.br/numeros/numeros-naturais-51-a-
100.php 

https://www.estudamos.com.br/numeros/numeros-contados-de-5-em-5-
do-5-a-250.php 

 

 
 
 
 

E até nosso Aula 2!!!! 
Faça tudo com muito capricho e atenção. 
 

 

 

 

 

 

https://www.estudamos.com.br/numeros/numeros-naturais-1-a-50.php
https://www.estudamos.com.br/numeros/numeros-naturais-51-a-100.php
https://www.estudamos.com.br/numeros/numeros-naturais-51-a-100.php
https://www.estudamos.com.br/numeros/numeros-contados-de-5-em-5-do-5-a-250.php
https://www.estudamos.com.br/numeros/numeros-contados-de-5-em-5-do-5-a-250.php


                   

           

Disciplina: Educação Física          3º ano A e B 
Professores: Fernando Medeiros Mendonça e Pitias Alves Lobo      
 
Conteúdos abordados: 
Esporte; 
Fundamentos do Basquetebol. 
 

Objetivos de aprendizagem: 
Refletir sobre as relações na prática do basquete; 

Vivenciar brincadeiras e exercícios relativos ao fundamento arremesso do 
basquetebol; 

Recursos necessários: 

Objetos listados nas atividades que estejam disponíveis em casa; 

Caderno ou celular para registro; 

Lápis ou caneta para registro. 

Modo de Devolução das Atividades:  

Enviar foto para o e-mail fernandomedeiros@ufg.br ou, caso não tenha 

acesso, solicitar ajuda à Coordenação dos Anos Iniciais do CEPAE para 

fazer o envio. 
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Introdução 

Olá crianças do terceiro ano, que saudades de vocês! 

Espero que vocês estejam bem em casa, com muita saúde, proteção e 
disposição. Como vocês já sabem, estamos esse tempo todo longe da escola e 
de vários outros lugares que costumávamos ir, principalmente aqueles cheios 
de gente, por causa dessa pandemia de Coronavírus, que causa essa doença 
chamada COVID-19 e faz com que a gente precise ficar isolado com a família 
e as pessoas próximas em casa, para evitar que todo mundo pegue esse 
vírus até que a gente desenvolva um bom remédio ou, principalmente, uma 
vacina!  Infelizmente esse é um momento muito triste para toda nossa 
sociedade, pois estamos perdendo muitas pessoas queridas para essa doença, 
e a dor de perder alguém é muito grande. Por isso que só quando tivermos 
todos vacinados é que estaremos seguros para voltarmos para a escola e 
podermos nos abraçar, brincar junto e aprendermos um monte de coisas uns 
com os outros como sempre fizemos. 

Mas enquanto esse dia não chega, vamos tentando aprender alguma coisa 
assim, a distância, de forma remota. Mas o que é isso? Aprender através 
de atividades remotas significa que eu estou aqui na minha casa, você na 
sua, e ainda assim estamos nos comunicando através dessa tarefa ou de 
vídeos, áudios, e outras formas que vamos aprendendo a usar ao longo do 
tempo. 

A partir de hoje nossas aulas serão assim, de forma remota, e você deve 
tentar fazer tudo que for proposto com muito capricho e empenho, como 
sempre fazem lá nas aulas na escola, para que nós possamos saber o que 
você está aprendendo, o que está com dificuldade, para que então eu consiga 
te ajudar, tudo bem? Teremos atividades que você irá tentar escrever, outras 
você vai desenhar, algumas você poderá falar e gravar o áudio ou até 
mesmo fazer um vídeo, quem sabe!? Além de, claro, brincar, se exercitar, 
vencer desafios e superar-se, afinal de contas, mesmo que de forma remota, 
ainda estamos naquela empolgante aula de Educação Física!! 



 

Como houve mudança de alguns professores no CEPAE e a gente tinha apenas 
começado o ano, fizemos uma troca e a partir de agora nós, o prof. Pítias 
e o Prof. Fernando, somos os professores de vocês do 3º ano. A profa. 
Valléria estará nos 4ºs e 5ºs anos e, portanto, daqui um tempinho vocês 
vão ter ela como professora novamente. 

Prontos para começar!?? 

Atividade 1 

Vocês se lembram das brincadeiras que fizeram no início do ano lá em 
março? Me parece que brincaram de “Coelhinho sai da toca” e identificaram 
a diferença de brincadeiras em que o objetivo é coletivo e outras, que o 
objetivo é individual. Nessa escala nós vamos aprender um pouco sobre um 
esporte coletivo e de invasão, bem conhecido: o basquete. O que você sabe 
sobre o basquete? Onde você acha que ele surgiu? Qual o objetivo do jogo? 
Onde se joga basquete? Escreva sobre isso. Muitas dessas perguntas nós 
vamos responder e experimentar ao longo da escala aprendendo sobre o que 
é basquete. 

 Atividade 2 

Oi crianças, bom-dia! Na aula passada pedimos para vocês responderem 
algumas perguntas sobre o basquetebol. Vamos assistir, hoje, um vídeo de 
23min, somente. É de uma série de televisão americana, que foi exibida no 
Brasil entre 1988 à 1993, chamada “Anos Incríveis”. O episódio que 
vocês irão assistir relata como alguns garotos tentam aprender com um 
professor de educação física. Anotem como é ensinado e como a garotada 
redescobriu a forma que mais agradou o grupo de se jogar o esporte. Apesar 
do título do vídeo ser intitulado “Pernas de Pau”, é sobre o basquete. 

O vídeo está neste link https://www.youtube.com/watch?v=WXc60xn-vEs 

Bom divertimento! Que tal assistirem comendo uma pipoquinha, aquecendo 
para a próxima aula que iremos brincar de arremessar.  

https://www.youtube.com/watch?v=WXc60xn-vEs


Atividade 3 

Um dos fundamentos do basquete é o arremesso. Arremessar no basquete é 
jogar a bola em direção a cesta com o intuito de marcar pontos. Para 
começar a aprendermos sobre esse fundamento vamos fazer uma 
brincadeira: 

1.       Pegue algum objeto que vá servir de cesta: uma lata de lixo, uma 
bacia, um aro, ou, se não tiver nada disso, desenhe um círculo no chão 
mesmo; 

2.       Agora pegue uma bola, ou algo que possa substituí-la (uma bola 
de papel, uma almofada pequena, meia usada que você não usa mais, ou 
algum objeto que não estrague nem se quebre); 

3.       Faça o arremesso na “cesta” de várias formas diferentes, pelo 
menos 5; 

4.       Perceba de qual forma você conseguiu acertar a “cesta” mais 
facilmente, ou, pelo menos, conseguiu acertar mais próximo a “cesta”; 

5.       Agora registre no caderno o nome que você deu a cada uma dessas 
formas de arremesso e circule aquela que você conseguiu acertar a 
“cesta” mais vezes; 

6.       Explique em áudio ou vídeo a descrição de todas essas formas de 
arremesso que você criou/experimentou. 

 

 

 

 

 

 



 

                   

           

Disciplina: Arte          3º ano A e B 
Professora: Kelly Bianca Clifford Valença 
 
Conteúdos abordados: 
Arte Decorativa e Arte Utilitária; 
Poéticas Visuais. 
 

Objetivos de aprendizagem: 
Reconhecimento das especificidades da arte decorativa e da arte utilitária; 

Desenvolvimento do potencial criativo. 

 
Recursos necessários: 
Lápis, borracha, apontador, potinho de vidro ou de plástico ou uma 

caixinha pequena. 

Modo de Devolução das Atividades:  

Enviar foto para o e-mail kellybiancacv@ufg.br ou, caso não tenha acesso, 

solicitar ajuda à Coordenação dos Anos Iniciais do CEPAE para fazer o 

envio. 
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Tarefa 1 

 

Olá, alunos queridos! Espero que todos estejam bem quando começarem 

a realizar estas tarefas... O assunto deste estudo diz respeito aos primeiros 

registros da arte na história humana: a arte que chamamos de arte rupestre! 

A palavra rupestre é derivada do termo ‘rústico’. E o termo rústico tem 

relação com a natureza. Não por acaso, os primeiros homens e mulheres que 

habitaram o nosso planeta levavam uma vida extremamente rústica, isto é: 

dependendo única e exclusivamente do que a natureza lhes proporcionava. 

Naquele tempo, quase tudo o que conhecemos hoje não existia. Nem tão pouco 

as casas... Por isto, a maior parte deles costumava se abrigar em cavernas. 

Para se protegerem do sol, da chuva e até mesmo de animais ferozes. 

A arte, contudo, já fazia parte da vida dessas pessoas! Sim, mesmo 

num tempo tão distante de nós, os seres humanos já desenhavam e pintavam, 

por exemplo. Mesmo sem terem consciência de que aquilo também seria o que 

nós, hoje, chamamos de arte. Os temas dos desenhos eram muito relacionados 

à caça de animais, danças, figuras humanas e lutas. Isto com certeza 

refletia o cotidiano dessas pessoas. 

Uma das teorias mais aceitas pela história é de que o homem primitivo 

acreditava que o desenho possuía uma espécie de poder mágico. Assim, 

acreditava-se que ao desenhar algo que se desejasse, as chances de conseguir 

eram grandes. 



 

 

 
Fotofrafia: Kelly Bianca. Serra da Capivara – Piauí. Jan. 2020. 

 

A imagem acima é um registro de arte rupestre aqui do Brasil, encontrada 

numa rocha situada na Serra da Capivara, no Piauí. Ela foi realizada a 

mais de 12.000 anos atrás e retrata uma espécie de mamífero com um 

filhote. Acima é possível perceber duas figuras humanas, como se estivessem 

comemorando. Com efeito, caçar devia ser um dos maiores desejos do homem 

rupestre, uma vez que disto dependia a sua sobrevivência. Afinal, não 

existia dinheiro e nem tão pouco supermercado nessa época. Tudo o que 

temos na vida hoje, devemos também aos nossos antepassados que 

descobriram muitas coisas com o passar do tempo e nos ajudou a construir 

tudo o que existe hoje. 



Vamos pesquisar mais um pouco sobre isto? Faça uma pesquisa sobre 

este assunto e anote alguma informação que eu não ensinei aqui, mas, que 

você gostou de descobrir. Você pode usar um livro de história, de arte, 

internet, pesquisa de imagens ou qualquer outra fonte de pesquisa que você 

tenha acesso. Registre apenas o que mais gostou do que aprendeu de novidade 

nas suas pesquisas: 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Tarefa 2 

 

Agora que você já aprendeu um pouquinho mais sobre a arte rupestre, 

vamos fazer um outro exercício! Tomando como inspiração o que estudamos 

até agora, imagine se também acreditássemos que o desenho possui um poder 

mágico... O que você desenharia hoje? Primeiro, pense bem. Depois, desenhe 

o seu desejo. Tente desenhar de maneira simples, tal como os homens da 

caverna faziam: com poucos elementos visuais. 

Vou dar o exemplo de ‘Juruscreudo’ (que vocês conhecem bem)... Ele 

desejava comer uma coxinha... Ao invés de simplesmente fazer um contorno 

simples, imitando a forma de uma coxinha, resolveu desenhar a lanchonete, 

as pessoas, a rua da frente e até uma reunião que estava acontecendo na 

casa ao lado... Ao final, ainda pintou tudo com as 24 cores do lápis de cor 

que tinha e passou cola glitter em cima... Nem preciso dizer que Juruscreudo 

não conseguiu seguir o estilo dos desenhos rupestres, né? 

Gracinhas à parte, não se preocupem com ‘feio’ ou ‘bonito’, pois já 

aprendemos que toda arte tem a sua beleza e cada criança tem um traço 

diferente. Se preocupem apenas em expressar a sua ideia com o desenho mais 

simples possível. Façam à mão livre e, em seguida, escreva se quiser 

explicar o que desejou. Mas se for segredo, tudo bem... não precisa escrever. 

Ah, e levem à sério! Pois todos os anos aparecem crianças dizendo pra 



mim que conseguiram realizar um desejo depois de ter desenhado. Até a 

próxima tarefa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


