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Roteiro de Estudo 5 – Comunicado aos Pais e Responsáveis 

Este roteiro de estudo 5 refere-se as atividades de todas as disciplinas da educação 

básica para os 3ºs anos A e B no período letivo de 01 de dezembro de 2020 a 08 de 

janeiro de 2021. Todas as atividades aqui presentes contabilizarão como carga-

horária referente ao período citado anteriormente e tem como data final de 

entrega o dia 08 de janeiro de 2021. 

Forma de envio das tarefas: pela plataforma Moodle Ipê (https://ensino.ead.ufg.br/). 

As tarefas podem ser tanto escaneadas quanto fotografadas pelo celular, desde que 

legíveis. Solicitamos atenção à nitidez da imagem enviada. Áudios e vídeos também 

poderão ser postados na plataforma. Recomendamos que os vídeos sejam os mais 

curtos possíveis e que se reduza a qualidade do vídeo para que os arquivos fiquem 

menores. Aqueles que não tiverem condições de acesso para envio digital, poderão 

entregar de forma impressa na coordenação dos anos iniciais no dia 08 de janeiro 

de 2021, das 8h as 12h. 

Obs. A criança não precisa responder às atividades no roteiro. Pode responder em 

uma folha de papel ou caderno. 

O atendimento para resolução de dificuldades pedagógicas encontradas na 

resolução das tarefas e atividades deste roteiro, pode ocorrer através dos seguintes 

meios: 

• Fórum de dúvidas na plataforma Moodle Ipê; 

• E-mail da turma: 3anocepae2020@gmail.com (será desativado em breve);  

• Ligação telefônica, mediante agendamento por e-mail; 

• Chamada de vídeo, nos dias e horários de cada disciplina. 

Quaisquer outras 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, ou aos professores através do e-mail da 

turma. 

 

Professores das turmas: Beatriz Dourado, Kalyna Faria, Fernando Medeiros 

Mendonça, Kelly Bianca Clifford Valença, Míriam do Rocio Guadagnini  e Pitias 

Alves Lobo. 

      

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

 

Roteiro de estudo – Ensino remoto 

https://ensino.ead.ufg.br/course/view.php?id=1565
mailto:3anocepae2020@gmail.com
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Disciplinas: História                            3º ano A e B 
Professoras: Beatriz Dourado 
 

Roteiro 05 
 

Conteúdos abordados: 
Zumbi dos Palmares; 
Migrações humanas. 
 
 

Recursos necessários: 
Roteiro 5, livro de História, caderno, lápis, borracha e lápis de cor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

 

Roteiro de estudo – Ensino remoto 

Oi! Tudo bem com você?  
Neste roteiro vamos usar o seu caderno e o livro de História para 
responder as perguntas das atividades, esta é uma forma de aproveitar o 
seu material e ainda ajudar a natureza utilizando papel de forma 
responsável.  
No roteiro anterior estudamos sobre a cidade de Goiás e conhecemos um 
pouco da história da poetisa Cora Coralina. Vimos também no roteiro de 
Língua Portuguesa a importância da celebração do dia da Consciência 
Negra no Brasil. Neste intuito, daremos continuidade a esta temática e 
estudaremos sobre Zumbi dos Palmares, os quilombos e as migrações 
humanas. Se prepare para mais uma aventura histórica! Você vai viajar 
no tempo com as primeiras migrações humanas, imaginar estar em grandes 
embarcações em alto mar e compreender a força e resistência do povo negro 
em busca da sua liberdade. 

Agora é com você! Vamos estudar! 
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No roteiro 4, na disciplina de Língua Portuguesa ficamos sabendo que o 
dia da Consciência Negra é celebrada no dia da morte de Zumbi dos 
Palmares. Mas quem foi Zumbi dos Palmares e porque o dia da sua morte 
é lembrada todos os anos pelos brasileiros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estátua de Zumbi dos Palmares na Praça da Sé, Salvador –Ba 

A falta de fontes históricas da vida de Zumbi compromete o estudo da sua 
jornada até se tornar líder do Quilombo dos Palmares, mas o pouco que 
sabemos é de extrema importância para a história do Brasil e a luta dos 
negros contra a escravidão. O Quilombo dos Palmares era uma união de 
vários mocambos (pequenas aldeias) que os negros escravizados formavam 
quando fugiam. O Quilombo dos Palmares tinha 18 mocambos e chegou a 
totalizar 20 mil habitantes. O seu principal mocambo se chamava Cerca Real 
do Macaco ou Mocambo do Macaco. O Quilombo dos Palmares possui este 
nome por estar situado numa região com muitas palmeiras e não foi o único 
quilombo do Brasil Colônia, entretanto foi o quilombo mais populoso e o que 
mais tempo durou. 
 
 
 

Zumbi dos Palmares foi um 
importante líder do Quilombo 
dos Palmares. Quando 
assumiu a liderança do 
quilombo em 1678 conseguiu 
resistir aos ataques dos 
portugueses por 20 anos. A 
sua luta em defesa do povo 
negro que foi escravizado é 
símbolo de resistência contra o 
racismo no Brasil. 
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A coroa portuguesa investiu pesado para destruir o Quilombo dos 
Palmares, contratou os bandeirantes paulistas e em troca do serviço, eles 
poderiam ficar com algumas terras daquela região e parte dos negros que 
fossem capturados. Em 1694 o mocambo foi destruído e os sobreviventes 
fugiram, entre eles Zumbi dos Palmares. Durante um ano e meio Zumbi e 
os sobreviventes resistiram embrenhados no mato lutando pela sua liberdade.  
 No dia 20 de novembro de 1695 Zumbi foi morto em uma emboscada 
organizada pelo bandeirante chamado André Furtado.  
 
 Vamos refletir! 
1- Os negros escravizados que chegaram ao Brasil Colônia vieram de 
muitas partes da África, com dialetos diferentes, culturas diversas, sendo 
separados de sua família e do seu povo. Por que você acha que eles criaram 
uma comunidade como os quilombos pelo território nacional?  
 

2- A conscientização da importância dos negros para a cultura brasileira 
é relevante para combater o racismo no Brasil. Conscientização significa 
tomar consciência, compreender algo profundamente. Neste sentido analise as 
suas preferências como: desenho preferido, herói ou heroína que gosta, 
programa de televisão, séries, banda musical ator/atriz, cantor/cantora, 
etc.  
*Nos filmes ou desenhos que você acompanha quais os personagens ou 
celebridades têm mais destaque? (homens, mulheres, negros, brancos, 
indígenas, asiáticos, latinos, etc) 
*Nas suas preferências pessoais há algum personagem ou personalidade 
negra que gosta? Justifique sua resposta. 
 

3-Nas últimas eleições as cidades de Joinville e Goiás elegeram as suas 
primeiras mulheres negras para câmara municipal. Para a sociedade é um 
grande ganho, afinal há duas representações: ao grupo de mulheres e a 
comunidade negra. Porém, a vereadora eleita em Joinville, Ana Lúcia 
Martins está recebendo ameaça de morte e injúria racial. Expressando a sua 
opinião sobre o tema, quais são as possibilidades para combater o racismo 
e valorizar a diversidade? 
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4-A imagem retratada no começo do texto mostra uma estátua de Zumbi dos 
Palmares na cidade de Salvador na Bahia. Na Praça Cívica em Goiânia 
existe uma escultura com um significado importante não só para os goianos 
como para todos os brasileiros. Pesquise com ajuda de alguém da sua 
família sobre esta escultura e escreva no caderno o resultado da sua 
pesquisa.  
 
 
 
 
 
 
  
 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Agora que você conheceu um pouco sobre Zumbi dos 
Palmares vamos estudar sobre as migrações humanas e 
compreender como se deu a vinda dos povos africanos para 
o Brasil. Vamos estudar o livro de História as páginas 36, 
37, 38, 39 e 40. Depois as páginas 44 e 45. 
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Disciplinas: Geografia                                3º ano A e B 
Professoras: Beatriz Dourado 
 

Roteiro 05 
 

Conteúdos abordados: 
Serviços públicos 
 

Recursos necessários: 
Roteiro 5, livro de Geografia, caderno, lápis, borracha e lápis de cor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

 

Roteiro de estudo – Ensino remoto 

 
Oi! Tudo bem com você?  
Neste roteiro vamos usar o seu caderno e o livro de Geografia para responder 
as perguntas das atividades, esta é uma forma de aproveitar o seu material 
e ainda ajudar a natureza utilizando papel de forma responsável.  
No roteiro passado nós estudamos sobre as palafitas e conhecemos uma das 
maiores favelas de palafitas do Brasil que fica na cidade de Santos no estado 
de São Paulo. Percebemos que os moradores das palafitas não possuem 
serviços públicos básicos como saneamento, energia elétrica, espaços de 
convivência e coleta de lixo.  
Neste roteiro vamos continuar estudando os serviços públicos conhecendo um 
pouco a realidade das comunidades quilombolas do Amapá, com uma 
reportagem recente relatando os apagões que aconteceram no estado. Também 
utilizaremos o livro de Geografia para nos aprofundarmos ainda mais no 
conteúdo. Sem mais demora e vamos estudar! 
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Com apagão no Amapá, quilombolas perdem carne, peixe e polpa de fruta 

Moradores de quilombo do Amapá, um estado com dezenas dessas 
comunidades tradicionais, perderam carne, frango, peixe e polpas de frutas 
desde o apagão iniciado no dia 3 de novembro, o que obrigou essas pessoas 
a retomarem métodos antigos de conservação dos alimentos, como salgar a 
carne. A persistência do apagão também levou quilombolas de volta à luz 
da lamparina. 
Sem energia, não há bombeamento de água. Doralice Jesus Picanço, 63 
anos, precisa buscar água com baldes em poço na comunidade. Um filho a 
ajuda na tarefa, "com certa idade, ficando doente, a gente esperava viver de 
uma forma mais confortável. Mas não, tudo é uma dificuldade para gente", 
afirma. 
A comunidade vive de criação de animais e pequenas plantações. Sem 
energia, os moradores estão precisando voltar a usar técnicas mais arcaicas 
de conservação dos alimentos. "Antes, a gente tinha essas técnicas, e elas 
estão sendo necessárias outra vez", diz Rita. 
Para compensar a perda de alimentos os moradores de São José do Mata 
Fome, uma comunidade quilombola percorrem a pé a estrada de chão até 
chegarem à rodovia, onde pegam um ônibus. Desde que a energia chegou 
aqui, eu nunca tinha passado por esse sacrifício", afirma Souza. 
 
(Texto adaptado da reportagem "Com apagão no Amapá, quilombolas perdem carne, peixe e polpa 
de fruta") Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/11/com-apagao-no-
amapa-quilombolas-perdem-carne-peixe-e-polpa-de-fruta.shtml 
 
1- No início do mês de novembro o estado do Amapá vem sofrendo com 

constantes apagões de energia elétrica e várias comunidades quilombolas 
estão passando por muitas dificuldades. Quais são as dificuldades 
apresentadas no texto? 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/11/com-apagao-no-amapa-quilombolas-perdem-carne-peixe-e-polpa-de-fruta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/11/com-apagao-no-amapa-quilombolas-perdem-carne-peixe-e-polpa-de-fruta.shtml
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2- No texto acima retrata a realidade de algumas comunidades quilombolas 
no estado do Amapá e apresenta alternativas de conservação de alimento 
e de energia utilizadas há muito tempo por nós. O que a comunidade  
 
quilombola está precisando fazer para conservar seus alimentos e ter luz 
enquanto o sistema elétrico não normaliza? 

3- A reportagem realizada nas comunidades quilombolas apontou serviços 
públicos que não estão sendo prestados de forma adequada para seus 
moradores. Você conseguiu identificá-los? Responda no caderno. 

 
Mapa do estado do Amapá 
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Observe o mapa do Amapá com bastante atenção e responda as questões: 

4- Na imagem acima, o mapa do Amapá descreve com um símbolo a capital 
do estado. Identifique-a e escreva no caderno.  
5- O estado do Amapá faz fronteira com qual outro estado brasileiro?  
6- No mapa do Amapá existem várias linhas em vermelho e azul. O que 
elas representam? 
7- O que mais chamou a sua atenção neste mapa? Justifique a sua 
resposta. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste roteiro estudamos sobre as comunidades quilombolas 
do estado do Amapá e percebemos que os serviços públicos 
são importantes para vida e dignidade humana. Neste sentido, 
continuaremos com esta temática estudando no livro de 
Geografia as páginas 66, 67, 68 e 69. 
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Disciplina: Ciências          3º ano A e B 
Professora: Beatriz Dourado  
 

Roteiro 5 
Conteúdos abordados: 
Luz; 
Por dentro da terra. 
 

Recursos necessários: 
Caderno, lápis, borracha, livro de Ciências e lápis de cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

Ensino fundamental – Anos iniciais 

Roteiro de estudo – Ensino remoto 
 

Olá! Neste roteiro vamos usar o seu caderno e o livro de 
ciências para responder as perguntas das atividades, esta é uma 
forma de aproveitar o seu material e ainda ajudar a natureza 
utilizando papel de forma responsável. 

Nos roteiros anteriores finalizamos o conteúdo que abordava 
os cinco sentidos humanos, estudamos também sobre comunicação 
e som. Neste roteiro vamos estudar sobre a importância da luz 
para enxergamos o mundo e iniciaremos os estudos sobre o que 
tem dentro do planeta Terra. Como já é um costume da disciplina 
de Ciências há um experimento para você realizar e conto com você 
para mais um roteiro de muitas descobertas e aprendizado.  

Sem mais enrolação, vamos estudar! 
 
 
 
 
Q 
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Oi você lembra que quando estudamos o sentido visão aprendemos que os 
olhos são os órgãos da visão e a pupila é a parte do olho por onde entra 
luz? Você deve ter percebido também que para enxergarmos qualquer objeto 
precisamos de luz para refleti-lo, ou seja, sem a luz não conseguimos 
enxergar o mundo. Para compreender um pouco mais sobre este conteúdo 
vamos dá um pulo no livro de Ciências e ler as páginas 101 e 102 e 
responder a atividade da página 103.  
 

Arco-íris 
Você já deve ter contemplado por alguns minutos um arco-íris no céu e 
ficado encantado com as cores. Vamos descobrir como acontece este fenômeno 
da natureza!  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Este fenômeno acontece porque a luz do sol é uma mistura de sete cores e 
que juntas formam uma luz de cor branca. Sempre que chove gotinhas de 
água ficam no ar e quando a luz do sol passa por dentro delas a luz branca 
é dividida em sete cores, são elas: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, 
anil e violeta. Este fenômeno se chama decomposição da luz branca.  
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Vamos realizar uma experiência e criar o nosso próprio arco-íris? Você 
vai precisar de um copo transparente com água, uma folha branca e uma 
lanterna de luz branca (você pode fazer com a lanterna do celular). Coloque 
o copo transparente com água em frente a folha de papel branca e posicione 
a luz da lanterna no copo. Você vai perceber que a luz atravessará o copo 
e produzirá cores como o arco-íris. Tire foto e registre como foi o seu 
experimento.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Depois desta experiência fascinante vamos nos aventurar com um novo 
conteúdo no livro de Ciências. Você vai estudar as páginas 108, 109, 110, 
111 e responder a atividade abaixo. Vamos lá! 
 

1- O que você percebe quando observa o céu durante o dia e durante à 
noite? Escreva no caderno. 

2- Complete as frases e reescreva no caderno. Consulte o livro caso precise 
de ajuda. 
a)_______________camada de ar que envolve a Terra. 
b)_______________ a massa de água da Terra. 
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c)_______________ feito de materiais ____________, quando perto do 
_______, e ____________, quando próximo à __________. 
d) Crosta: camada feita de ____________________________. 
e) ____________ apresenta miolo ___________ e parte externa ________. 
 

3- Quais são as três camadas terrestres. Identifique-as no desenho. 
 
 

 
 
 

   

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Agora que terminamos a primeira parte deste conteúdo, vamos 
voltar ao livro de Ciências e estudar as páginas 114, 115 e 
realizar as atividades das páginas 116, 117 e 118 
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Professora: Kalyna Faria                3º ano A e B 
Disciplina: Língua Portuguesa 
 
Roteiro 5 
Conteúdos abordados: 
Carta ao leitor; 
Substantivos aumentativo e diminutivo;  
História de Vida. 
 

Recursos necessários 
Roteiro 4, lápis, borracha, livro de Língua Portuguesa e lápis de cor. 
 
 

Olá, crianças tudo bem?! Nesse roteiro, vamos aprender um outro tipo 
de carta, a Carta do Leitor, que é o tipo de carta que enviamos para revistas, 
jornais ou outras mídias. Outro conteúdo que também vamos trabalhar 
juntos são os substantivos aumentativos e diminutivos. Legal né?! Ahhh 
vocês já ouviram falar no Patrono da Educação Brasileira?! E no Paulo 
Freire?! Já imaginaram como o Paulo Freire pensava quando ele era 
criança?! Ficou curioso?! Então vamos juntos conhecer um pouquinho desses 
conteúdos?!   

 
Lembrem-se que todas as atividades deveram ser enviadas para a 

correção. Bom final de ano, para quem comemora bom Natal e bom Ano 
Novo!  

Profa. Kalyna Faria. 
 
 
 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

Ensino fundamental – Anos iniciais 

Roteiro de estudo – Ensino remoto 
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Carta do Leitor 

Olá crianças tudo bem?! No quarto roteiro conhecemos a estrutura da 

Carta pessoal, eu escrevi uma carta contando um pouco da minha vida a 

vocês e em retribuição, vocês escreveram uma carta para mim e uma para 

o cantor e compositor Emicida.  

Nesse roteiro, vamos conhecer outro tipo de carta, a Carta do Leitor 

que é a carta em que escrevemos para um meio de comunicação (revista, 

jornal, site...) com sugestões, críticas ou opiniões em relação a determinados 

assuntos.  

Vejam abaixo um exemplo de tipo de carta do Leitor, publicada no 

Jornal O Popular no dia 05/11/2020: 

 

 

 

 

A leitora, Deise Magali Cardoso escreveu ao Jornal para opinar da 

eleição dos Estados Unidos da América que estava em processo de contagem 
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dos votos. Para a eleitora, o resultado das eleiçoes norte americanas, terá 

um grande impacto para a politica brasileira.  

Outro tipo de Carta do Leitor pode ser também de uma reclamação ou 

critica em relação a uma reportagem que foi publicada. Veja o exemplo a 

seguir.  

 
Neste exemplo, o leitor escreve para o editor da revista criticando a 

reportagem publicada e o acusando de não conhecer o povo goiano.  

 

Atividade 01 

Agora que você já conhece um pouco da Carta Pessoal e da Carta 

do Leitor, pegue seu livro de Ligua Portuguesa, abra na página 54, 

faça a leitura e realize no Caderno de Português as atividades das 

páginas 55, 56 e 57, questões de número 1, 2,3,4,5 e 6.  
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Substantivos Aumentativos e Diminutivos 
Vocês já ouviram falar em Substantivos aumentativos e diminutivos?! 
Vamos conhecer um pouquinho deles agora. 
• Os substantivos aumentativos normalmente terminam em _ão e indicam 

o tamanho (grande) ou sentimentos de carinho, admiração.  
Veja os exemplos abaixo: 

Pai Paizão  
Garrafa garrafão  
Janela Janelão 
Faca Facão 

 
• Os substantivos diminutivos normalmente terminam com -inho ou  

-inha e indicam o tamanho (pequeno) ou sentimentos de desprezo ou 
insatisfação.  

Observe os exemplos: 
Dente Dentinho 
Time Timinho  
Cama Caminha 
Livro Livrinho  

 
Fique atento!  
Algumas palavras terminadas em -ão não estão no aumentativo, como por 
exemplo a palavra mão, pão, chão. Do mesmo modo nem todas as palavras 
terminadas em -inho estão no diminutivo, como as palavras sobrinho, 
carinho.  
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Atividade 02 

Agora, releiam as explicações e façam as questões 1 e 2 do roteiro.  

1)  Complete a cruzadinha com os aumentativos das palavras.  
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2) Complete a tabela com o aumentativo e diminutivo de cada palavra: 

 

Diminutivo Grau normal Aumentativo 
 Pé  
 Olho  
 Lobo  
 Carro  
 Paulo  
 Casa  
 Blusa  
 Mesa  
 Copo  
 Doce  

 

3)  Escolha 05 (cinco) palavras do quadro abaixo e escreva uma frase 

colocando as palavras escolhidas no diminutivo.  

Roupa – rua – pipa – papagaio – porta – liquidificador – perfume – 

boné – prédio – escola – ventilador – bicicleta – caneta – água – bolsa 

– telefone – livro – cama – travesseiro - computador – máscara.  

 

 Agora, pegue seu livro de Língua Portuguesa e responda a questão 

de número 1 da página 58.  
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História de Vida de Paulo Freire 

 

A partir desse roteiro vamos conhecer a história de um dos maiores 
educadores brasileiros, Paulo Freire.  

 

A história do menino que lia o mundo 

Carlos Rodrigues Brandão 

 

Vamos chamá-lo de PAULO... PAU – LO. Todo o mundo tem o seu 
nome próprio. O seu nome. Tem um nome que é dele e tem ainda outros 
nomes, que são os nomes da sua família. Nosso Paulo também. E o nome 
dele ficou sendo assim: Paulo Reglus Neves Freire. Mas desde quando ele 
era menino, ele era chamado mesmo de: Paulo Freire ... PAU – LO FREI – 
RE. E foi com esse nome de dois nomes que ele acabou ficando muito querido 
e muito conhecido.  

E ele era um menino que aprendeu a ler e a escrever riscando palavras 
no chão. Será que foi por isso que ele virou depois “o menino que plantava 
palavras?” Mas ele era também “um menino que lia o Mundo”. Vejam 
vocês! Paulo Freire nasceu no Recife, em Pernambuco, “lá no Nordeste” 
... ou “aqui no Nordeste”, se você, que está lendo este livro agora, mora 
“aí no Nordeste”, não é mesmo? Pois é a história desse menino que 
cresceu, que brincou muito, que estudou muito e depois virou um professor, 
que vai ser contada aqui. [...] 

O menino Paulo Freire nasceu lá, no dia 19 de setembro de 1921. Os 
primeiros anos da vida dele, o menino Paulo viveu em uma casa no Recife. 



 

21 

Uma casa dessas com os quartos grandes, as paredes altas sob um telhado 
onde do lado de fora dormiam pombas e andorinhas. Uma casa com quintal 
e com grandes mangueiras de frutas doces, galhos altos e uma sombra 
amiga. Foi lá que antes mesmo de entrar na escola, ele aprendeu a ler e a 
escrever. 
[...]  

E a natureza viva do Nordeste principalmente as árvores foram sempre 
uma coisa muito forte na vida do menino e, depois, do homem chamado 
Paulo Freire. Quando muitos anos depois do Recife ele começou a achar que 
estava ficando velho, ele escreveu um livro de memórias, chamado: à sombra 
desta mangueira. Na capa ele aparece desenhado, sentado numa cadeira, de 
óculos e barbas brancas, com uma mangueira bem copada por detrás dele. 
Vejam como ele fala das árvores e da saudade que tinha delas. 

 
Meu primeiro mundo foi o quintal de casa, com suas mangueiras, 

cajueiros de fronde quase ajoelhando-se no chão sombreado, jaqueiras e 
barrigudeiras. Árvores, cores, cheiros, frutas que, atraindo passarinhos 
vários, a eles se davam como espaço para seus cantares. 

 
Ora, toda a criança que um dia fica “grande” e vira “uma pessoa 

adulta”, carrega pela vida afora a menina ou o menino que ela foi antes. 
E pela vida afora a gente esquece tanta coisa! Será que esquece mesmo, ou 
será que “aquilo esquecido” fica apenas guardado em algum lugar da gente, 
esperando o lugar e a hora de voltar, de ser lembrado de novo? De ser 
vivido outra vez, revivido? Mas quem é que consegue esquecer a criança 
que foi um dia? Quanta saudade do “menino Paulo” o Paulo Freire 
professor haveria de sentir, para falar desse jeito. Para falar de bichos e 
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de mangueiras, quando o que ele queria mesmo era contar por escrito como 
foi que ele aprendeu a ler as palavras ante de ir para a escola! [...]  

Depois chegou a vez dos medos. Isso mesmo! Pois, menino ou menina, 
qual é a criança que não tem lá os seus medos? Mas os medos dele não 
eram bem como os das crianças de hoje. Sabem do é que ele tinha mais 
medo? De alma penada. Vejam só! E eram as pessoas grandes que ensinavam 
as crianças esses medos. Vejam como ele fala disso, na mesma página 14 
do mesmo livro das mangueiras.  

Me refiro a meu medo das almas penadas cuja presença entre nós era 
permanente objeto das conversas dos mais velhos nos tempos da minha 
infância. ... Não havia melhor clima para peraltices das almas do que 
aquele. Me lembro das noites em que, envolvido em meu próprio medo, 
esperava que o tempo passasse, que a noite se fosse, que a madrugada 

semi-clareada viesse chegando, trazendo com ela o canto dos passarinhos 
“manhecedores”. Os meus temores noturnos terminaram por me aguçar, 
nas manhãs abertas, a percepção de um sem-número de ruídos que se 

perdiam na claridade e na algazarra dos dias e que eram misteriosamente 
sublinhados no silêncio fundo das noites. 

 
E ele conta que quando chegou na escola já sabia “ler muita coisa” 

do mundo das coisas, das pessoas, da vida e do mundo das palavras, ele 
aprendeu algo muito importante. 8 8 Aprendeu que para aprender os 
“ensinos” da ESCOLA – a “escolinha-de-primeiras-letras” - ele não 
precisava deixar de aprender as lições do MUNDO e as lições da VIDA. Ao 
contrário, quanto mais ele aprendia de novo a ler letras, a ler fonemas, a 
ler palavras, a ler frases, a ler histórias e a ler livros inteiros, cada vez 
mais ele queria seguir aprendendo a ler as outras leituras da VIDA e do 
MUNDO. 
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Vocês já devem estar sabendo que o Paulo Freire de quem estamos 
contando a vida é um professor. Um professor que foi criança e foi um 
aluno estudioso da vida, dentro e fora da escola. Por isso, quando ele 
lembra o tempo de menino no Nordeste, ele gosta de narrar como foi 
aprendendo a ler-e-a-escrever, primeiro com gravetos, no chão do quintal e, 
depois, no quadro-negro da escola. Um dos primeiros “amores” da vida de 
Paulo foram as letras e as palavras. Foi o que ele ia descobrindo ao 
aprender a sua própria língua e a nossa: o Português.  
Vejam como ele escreve sobre isto e como ele conta os primeiros tempos de 
vida na escola.  

Quando Eunice me ensinou era uma meninota, uma jovenzinha de 
seus 16, 17 anos. Sem que eu ainda percebesse, ela me fez o primeiro 
chamamento com relação a uma indiscutível amorosidade que eu tenho 

hoje, e desde há muito tempo, pelos problemas da linguagem e 
particularmente os da linguagem brasileira, a chamada língua portuguesa 

no Brasil. Ela com certeza não me disse, mas é como se tivesse dito a 
mim, ainda criança pequena: “Paulo, repara bem como é bonita a 

maneira que a gente tem de falar!” É como se ela me tivesse chamado. 
 

E ele nunca mais esqueceu dessa primeira “escolinha” e da sua 
primeira professora. Vocês vão ver adiante como as primeiras letras e as 
primeiras aventuras de Paulo Freire com o estudo – pois estudar e aprender 
é sempre uma grande e maravilhosa aventura – foram muito importantes 
na vida dele. 

 
Fonte: BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A história do menino que lia o 
mundo. São Paulo: UNESP, 2014. 
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“Ensinar exige alegria e esperança.” Paulo Freire 

 

Atividade 03 

1- Releia novamente, um trecho da história do Professor Paulo Freire: 

“Ora, toda a criança que um dia fica “grande” e vira “uma pessoa 

adulta”, carrega pela vida afora a menina ou o menino que ela foi 

antes. E pela vida afora a gente esquece tanta coisa! Será que esquece 

mesmo, ou será que “aquilo esquecido” fica apenas guardado em 

algum lugar da gente, esperando o lugar e a hora de voltar, de ser 

lembrado de novo? De ser vivido outra vez, revivido? Mas quem é que 

consegue esquecer a criança que foi um dia?” 

 

a) Você acha que a infância é um período do qual sentimos saudades 

quando acaba? Por quê? 

2- Paulo Freire conta que quando era criança tinha medo das “almas 

penadas”. Você também tem medo de alguma coisa?  
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3- O que você mais gosta na sua infância? Quais são os momentos e os 

lugares em que você se sente mais feliz? 

4- Agora que conhecemos um pouco sobre a vida do professor Paulo 

Freire, como você imagina que era o quintal da casa que ele cresceu? 

Faça um desenho bem bonito que represente a descrição que ele faz das 

suas lembranças.  

 

Atividade 04 
 
As estagiárias, Phamela, Sarah e Izabel que estiveram conosco nesse 
semestre já vão embora, e cada uma delas escreveram uma carta para vocês.  
Goiânia, 23 de novembro de 2020. 

Queridos, alunos! 

Tudo bem? Me chamo Phamela Jéssica, sou estudante de Pedagogia na Universidade 
Federal de Goiás e faço estágio na turma de vocês com a professora Kalyna. 

Tenho 22 anos, atualmente moro só com meu pai que se chama Augusto. Tenho três 
irmãos que não moram em Goiânia. Minha mãe se chama Rosália, ela mora no 
Piauí que fica muito longe e sinto muitas saudades. Faço outro estágio no período 
da tarde em uma escola de educação infantil. 

Vocês nunca me viram, mas os acompanho às segundas de manhã, fico quietinha 
observando e apreendendo com vocês. Gostei bastante de cada um, espero conhecer 
mais vocês e vocês me conhecerem. Abraços!      

Atenciosamente, Phamela Jéssica. 
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Goiânia, 23 de novembro de 2020. 

Olá crianças! Tudo bem!? Me chamo Izabel Cristina e sou estudante do curso 
de Pedagogia da UFG. Estou estagiando na turma de vocês nesse finalzinho de 
semestre. 

Meus pais se chamam Francisco e Maria. Às vezes sinto muita saudade da 
minha mamãe porque ela já não está mais entre nós. Ah e eu tenho três filhas, uma 
se chama Gaby, ela tem 15 anos. A outra se chama Sara e tem 8 anos. E a mais 
nova chama-se Julia, ela tem 5 aninhos. O que mais gosto de fazer é passear e me 
divertir com elas! 

Gostei muito de ter conhecido vocês! Espero que a gente aprenda muitas coisas 
legais nos nossos encontros virtuais. Abraços! 

Izabel Cristina 

 
 

Bela Vista de Goiás, 23 de novembro de 2020. 

Olá crianças, tudo bem?! Meu nome é Sarah Gomes e sou estagiária da 
professora Kalyna. Atualmente estudo Pedagogia na Universidade Federal de Goiás 
e estou fazendo estágio no CEPAE.  

Tenho 21 anos, nasci e moro na cidade de Bela Vista de Goiás. Meus pais se 
chamam Queila e Lindomar. Moro com eles, minha irmã e meu sobrinho de 4 anos. 
No meu tempo livre gosto de estar junto com minha família e brincar com meu 
sobrinho. 

Fiquei muito feliz por estar fazendo estágio na turma de vocês, mesmo que 
seja por pouco tempo e virtualmente. Está sendo muito importante para mim e estou 
aprendendo muito com vocês. Foi muito bom conhecê-los! Ah, e desejo a todos um 
ótimo final de ano e um ótimo início de ano também!  

Abraços,  

Sarah Gomes. 

Que tal retribuir o contato com as estagiárias?! Escreva uma carta pessoal, 
um desenho, um haikai ou um poema para as alunas do Estágio, você pode 
escolher, que eu farei o envio a elas no início do ano! 
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Disciplina: Matemática          3º ano A e B 

Professora: Míriam do Rocio Guadagnini  
Residentes (IME/UFG): Cybele Cruvinel Esber, Dianniery Silva de Morais, 
Guilherme Rodrigues Caetano Costa Szerwinsk e Thayse Stéfanny da Silva 
Alves. 
 

 Correção do Roteiro 4  

Atividade 1 

Assistir o vídeo “Donald no país da Matemágica”e responder as questões, 
Esta atividade é pessoal, cada aluno responderá de acordo com a sua 
compreensão.  

Livro de Matemática página 37 – Atividade 1 

Escrever com qual figura geométrica os objetos se parecem. 

Brinquedo – Cubo                      Novelo de lã – Esfera 

Colchão – Paralelepípedo              Lata de tinta – Cilindro 

Chapéu – Cone  

Livro de Matemática página 45 

Atividade 2 

As faces de cada sólido geométrico se parecem com um figura geométrica 
plana,  

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

 

Roteiro de estudo – Ensino remoto 
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Cilindro – Região circular             Cubo – Região quadrada  

Pirâmide – Região Triângular       Paralelepípedo – Região retangular 

Atividadade 3 

Pare: Quadrada, Parada obrigatória à frente 

Triângulo: Triangular, Dê a preferência 

Flecha: Retangular, Sentido único 

E: Circular, Estacionamento regulamentado 

Livro de Matemática página 50 – Atividade 1 

 

Região quadrada 
4 lados 

4 vértices 

Quadrado 
4 lados 

4 vértices 
Região Retangular 

4 lados 
4 vértices 

Retângulo 
4 lados 

4 vértices 
Região Triangular 

3 lados 
3 vértices 

Triângulo 
 

3 lados 
3 vértices 

Região Circular 
Não tem lados, nem 

vértices 

Circunferência 
Não tem lados, nem 

vértices 

Atividade 3  

a) Cone: coador de café, chapéu de aniversário, cone 
b) Cilindro: vela, lata de milho, lápis, pau de m acarrão, cilindro 
c) Esfera: laranja, bala, bola, esfera 
d) Cubo: presente, dado, cubo 
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Atividade 4  

Figuras geométtricas planas: retângulo, triângulo, círculo, quadrado 

Figuras geométrias não planas: cilindro, cone, bola, cubo 

Atividade 5  

Palhaço: quadrado: 6, círculos: 7, triângulo: 7, retângulo: 4 

Caminhão: quadrado: 2, círculos: 10, triângulo: 3, retângulos: 3 

Atividade 6  

Do texto podemos extrair os seguintes números: 

01/07/1994 - 16a - 2a -  4a - 8.000.000 - 02/09/2020 – 200. 

Atividade 7  

a)  2 reais – R$2,00 – tartaruga de pente 
b)  5 reais – R$ 5,00 – garça 
c) 10 reais – R$ 10,00 – arara 
d) 20 reais – R$ 20,00 – mico-leão-dourado 
e) 50 reais – R$ 50,00 – onça pintada 
f) 100 reais – R$ 100,00 – garoupa 
g) 200 reais – R$ 200,00 – Lobo-guará  

Atividade 8  

São animais que estão na lista de extinção. 

Moedas 

a) 1 centavo – R$ 0,01 
b) 5 centavos – R$ 0,05 c) 10 centavos – R$ 0,10 

d) 25 centavos – R$ 0,25 
e) 50 centavos – R$ 0,50 f) 1 real – R$ 1,00 

Atividade 9 
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Nesta atividade é preciso realizar a soma indicada e colocar no quadro 
valor de lugar, conforme indicado abaixo: 

 C D U 
   7 
 1 5 
1 7 0 
3 0 6 
2 5 8 

Atividade 10 

a) Setenta e cinco reais e vinte centavos 
b) Cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos 
c) Dezesseis reais e setenta e cinco centavos 
d) Cinquenta reais e noventa e nove centavos 

   
Livro página 112 

Cada aluno fará sua pesquisa e completará a atividade. 
 

Livro página 113 

1. a) 

R$ 100,00 R$ 5,00 R$ 0,25 
R$ 50,00 R$ 2,00 R$ 0,10 
R$ 20,00 R$ 1,00 R$ 0,05 
R$ 10,00 R$ 0,50 R$ 0,01 

50 + 25 = 75   85 + 5 = 90 
75 + 10 = 85     90 +1 = 91 
 
b) 50, 60, 65, 66 = R$ 0,66 
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    10, 20, 25, 30, 31, 32 = R$ 0,32 
 

Livro página 114 

3. 
10, 15, 16, 16 e 50, 16 e 70, 16 e 73 = R$ 16,73 
 
4.  
a) 10, 15, 15 e 50, 15 e 75 = R$15,75 
b) 50, 60, 60 e 10, 60 e 15 = R$ 60,15 
 

Aula 5 

 

Olá! Neste roteiro 5 tratamos da adição, você já ouviu falar em adição? 

Adição é uma operação da matemática em que fazemos uma soma. Por exemplo: 

 

Neste roteiro queremos lhe apresentar diferentes maneiras de se trabalhar 

com a adição. Você vem com a gente?  

Adição sem Reagrupamento 

Neste caso, quando formos somar os números eles vão continuar na mesma 

casa decimal. Como assim professor(a)? Calma, que nós te mostramos       . 

C D U  
1 3 4       Parcela 

+ 5 1       Parcela 

1 8 5       Soma ou total  
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Observe que em cada casa decimal (unidade, dezena e centena) as somas 

tiveram como resultado apenas um número. 

                     

Nestes casos as continhas que fazemos recebem o nome de “Adição sem 

Reagrupamento” 

Adição com reagrupamento 

Neste caso, o resultado da nossa soma vai dar um número maior do que nove, 

ou seja, um número maior do que aquele que cabe na nossa casa decimal. Vejamos 

alguns exemplos:  

 

Observe que quando efetuamos a soma na casa das unidades encontramos 

um problema: 8 + 3 = 11. Podemos colocar 11 na nossa casa das unidades? Não, mas 

sabemos que 10 unidades representa 1 dezena. E que o número 11 representa 1 

dezena + 1 unidade, correto? Então trocamos 10 unidades por 1 dezena para que 

assim a gente consiga fazer a continha. 

Vejamos agora outro exemplo, utilizando material dourado e algoritmo da 

soma. 
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Como no exemplo anterior, quando somamos as unidades obtemos um número 

maior do que nove, neste caso 9 + 5 = 14, ou seja, 1 dezena + 4 unidades. Trocamos 

então 10 unidades por 1 dezena e conseguimos assim concluir nossa adição. 

Agora um último exemplo: 

 

Agora encontramos uma soma maior do que nove na casa das unidades e na 

casa das dezenas. Como faremos agora? Primeiramente, iremos trabalhar com a 

casa das unidades, temos então 7 + 8 = 15. Como vimos nos exemplos anteriores 

podemos trocar 10 unidades por uma dezena, resolvendo assim o problema nas 

unidades. Vamos então para as dezenas, temos 1 + 2 + 9 = 12. Podemos trocar 10 

dezenas por 1 centena, dessa maneira conseguimos finalizar a conta somando as 

centenas. 

Adição pela Decomposição 

Inicialmente teremos que separar as casas das centenas, dezenas e 

unidades dos números. Como por exemplo: 124 = 100 + 20 +4 = 1 centena + 2 

dezenas + 4 unidades. Vejamos alguns exemplos de adição pela decomposição: 

★ 234 + 421 
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234 = 200    + 30    +    4  

421 =          

 

400    + 20    + 1  

 600    + 50    + 5  = 655 

  

★ 145 + 32 

 

145 = 100 + 40 + 5  

  32 =     0 + 30 + 2  

 100 + 70 + 7 = 177 

           

Resolvendo Problemas 

Agora vamos usar o que aprendemos até aqui para resolver alguns 

problemas?        

1. Na loja onde Marcos trabalha foram vendidas 27 camisetas na primeira 

semana de novembro e na segunda semana 61. Quantas camisetas foram 

vendidas no total durante essas duas semanas? Resolva utilizando o 

algoritmo da soma. 

Resolução: O problema nos diz que foram vendidas 27 camisetas em uma 

semana e 61 na outra e ele quer saber quantas camisetas foram vendidas no 

total, como faremos isso? Isso mesmo! Basta somar 27 com 61. Vamos 

resolver com o algoritmo da soma então: 

 D U 

 2 7 

+ 6 1 

 8 8 

 

Resposta: Durante duas semanas forma vendidas 88 camisetas. 

 

2. Seu João tem um sítio, lá ele possui pés de jabuticaba e de manga. No 

decorrer de uma semana Seu João colheu 70 mangas e 129 jabuticabas, 
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quantas frutas ele colheu no total? Resolva utilizando a adição por 

decomposição. 

Resolução: Para descobrir o total de frutas colhidas por Seu João 

precisamos somar a quantidade de jabuticabas e de mangas colhidas. 

Faremos isso pela decomposição: 

129 = 100 + 20 + 9  

70 = 0 + 70 +  0  

 100 + 90 + 9 = 199 

          

Resposta: Seu João colheu 199 frutas durante uma semana. 

 

3. Dona Maria possui uma loja de doces. Durante uma semana ela vendeu 53 

beijinhos e 98 brigadeiros. Quantos doces ela vendeu no total? Resolva 

utilizando o material dourado. 

Resolução: Sabemos que 53 corresponde a 5 dezenas e 3 unidades, e que 98 

corresponde a 9 dezenas e 8 unidades, vamos como ficaria essa soma no 

material dourado. 

Observe que quando somamos as unidades o resultado dá 11, logo trocamos 

10 unidades por uma dezena. Fazemos o mesmo processo nas dezenas, 

trocando 10 dezenas por uma centena, assim conseguindo efetuar a 

continha. 

 

Resposta: Dona Maria vendeu 151 doces. 

ATIVIDADES 

1. Resolva as adições, escrevendo por extenso a soma: 
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R.__________________________   R._____________________________ 

 

 

 

 

 

 

R.____________________________ R.____________________________ 

2. Marina foi ao shopping com a sua mãe para comprar um fone de ouvido. Ela 

comprou em 3 prestações iguais de RS 63,00. Quanto custou o fone de 

Marina?  

 

Resposta: 

_________________________  

 

3. Uma das atividades preferidas de André e Felipe é correr. Certo dia 

resolveram correr juntos em um parque que fica próximo da casa deles. André 

Cálculo: 
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percorreu 405 metros e parou para descansar, já 

Felipe percorreu 523 metros. Quantos metros eles 

percorreram no total? 

Adição correspondente: 

_______+_______=_________ 

 

4. Camila está juntando dinheiro em seu cofrinho para comprar uma bicicleta. 

No primeiro mês ela recebeu R$19,00 de mesada e no segundo mês recebeu 

R$23,00 de mesada. Quanto Camila já tem no cofrinho? Resolva o cálculo e 

apresente sua representação por extenso. 

 

Valor Decomposição Escrita por extenso 

     R$23,00 ________________ Vinte e três reais 

+ R$19,00 1 dezena + 9 unidades ___________________ 

_________ _________________ ___________________ 

 

5. Caio, Lúcia e Marcos estão juntando tampinhas para usar em um novo jogo. 

Caio tem 11 tampinhas vermelhas, Lúcia tem 5 tampinhas vermelhas e 9 

tampinhas verdes e Marcos tem 13 tampinhas verdes. No total há quantas 

tampinhas vermelhas? E quantas tampinhas 

verdes? 

 

 

Tampinhas vermelhas: _______+_______=_________ 

Tampinhas verdes:  _______+_______=_________ 
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6. Resolva as operações e ligue cada envelope a sua caixa de correio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Com ajuda do material dourado, resolva as adições: 

a)    +    = ____________ 
 

b)  + = ____________ 
 

c)  + = ____________ 

 

8. Laura ama ler e pretende comprar dois livros. 

Quantos reais Laura vai gastar para comprar os dois 

livros?______________________________________________________ 

Cálculo 
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9. O código para abrir o cofre de um banco possui duas parcelas, sendo elas de 

três dígitos cada. A primeira parcela é: (3 centenas, 5 dezenas e 2 unidades), 

e a outra é: (2 centenas, 9 dezenas e 3 unidades). Qual a soma ou total que o 

gerente deve digitar para abrir o cofre? 

Resposta:____________________________________________ 

 

10. O senhor Raimundo gosta muito de comer frutas em seu dia a dia e por isso 

toda semana ele vai na feira. Sempre que ele volta da feira ele coloca em uma 

tabela a quantidade de frutas que tem em sua geladeira. Na sua última compra 

a tabela ficou da seguinte forma: 

 

FRUTAS QUANTIDADE  

MAÇÃ 4 

BANANA 12 

LARANJA 5 

MORANGO 21 

 

Quantas frutas, no total, tem na geladeira do Senhor Raimundo? 

_____________________________________________________ 
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No Livro de Matemática  

Ler e resolver as atividades da página 71, 73 e 74. 

 

No caderno de aritmética:  

Arme e resolva as seguintes adições 

a) 70 + 26 =  b) 71 + 18 = c) 156 + 37 = 

d) 278 + 69 =  e) 677 + 44 =  f) 878 + 69 =  

g) 145 + 56 =  h) 105 + 9 = i) 455 + 78 = 

j) 589 + 97 =  k) 267 + 6 =  l) 943 + 106 =  

 

Sugestão de aprendizagem: 

Adição com reagrupamento de dezenas:  

https://www.youtube.com/watch?v=IKknX2mYyJg 

Adição com reagrupamento de centenas: 

 https://www.youtube.com/watch?v=qCdcpEk2_bA 

 

Para aprender mais:  

Resolva atividades de adição no site abaixo, faça quantas quiser!! 

https://www.estudamos.com.br/adicao/contas-adicao-3-digitos-1.php 

https://www.youtube.com/watch?v=IKknX2mYyJg
https://www.youtube.com/watch?v=qCdcpEk2_bA
https://www.estudamos.com.br/adicao/contas-adicao-3-digitos-1.php
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Sugestão de aprendizagem: 

Para as famílias que puderem, sugiro comprar (aproximadamente R$10,99) 
ou baixar a versão grátis do app: O rei da matemática Júnior. Resolver os 
livros até a adição.   

 

Até nossa Aula 6!!!! 

 

Faça tudo com muito capricho e atenção!!! 

Beijos 

Míriam, Cybele e Guilherme 
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Disciplina: Educação Física          3º ano A e B 
Professores: Fernando Medeiros Mendonça e Pitias Alves Lobo      
 
Conteúdos abordados: 
Jogos populares regionais; 

Características do Jogo; 
 

Objetivos de aprendizagem: 
Identificar jogos populares regionais; 

Reconhecer as características dos jogos, relembrando os elementos do jogo; 

Identificar classificações de jogos e brincadeiras; 

Recursos necessários: 

Objetos listados nas atividades que estejam disponíveis em casa; 

Caderno, celular e lápis ou caneta para registro. 

Equipamento para reprodução de vídeos; 

Modo de Devolução das Atividades:  

Enviar foto para sala virtual do 3º ano na plataforma Moodle Ipê  

Introdução 

Olá crianças, espero que estejam bem! Vamos continuar nos estudos sobre 

os jogos populares regionais?! Então prepare o ânimo e a disposição aí e 

vamos lá! 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

Ensino fundamental – Anos iniciais 

Roteiro de estudo – Ensino remoto 
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Atividade 1 

 Como já vimos naquela bela imagem do roteiro anterior, e também como 

você deve ter visto na sua pesquisa, existe uma infinidade de jogos populares 

regionais pelo Brasil. Dentre eles é possível fazermos algumas 

classificações:  

1. Jogos de tabuleiro: são jogos em que o tabuleiro é o campo de jogo, fixa 

regras e esclarece o objetivo. Geralmente envolve sorte; 

2. Jogos de conhecimento/memória: são jogos em que para cumprir o objetivo 

os jogadores utilizam sua memória e conhecimento para responder 

perguntas ou cumprir desafios; 

3. Jogos cooperativos: são jogos em que todos os jogadores tem um objetivo 

comum para vencer, e para isso devem se ajudar; 

4. Jogos competitivos: São jogos em que existem pelo menos 2 

equipes/jogadores em que um precisa vencer o outro de acordo com o 

objetivo comum estabelecido; 

5. Jogos cantados: são jogos em que os participantes devem cumprir 

objetivos sincronizados com um música, que é em geral cantada por todos 

ou por algum personagem/papel específico dentro do jogo. 

Atividade: cite 2 exemplos de jogos (nome do jogo) para cada uma dessas 

5 classificações. Obs.: essa atividade deverá ser escrita. 
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Atividade 2 

Uma outra característica dos jogos e brincadeiras populares e regionais é a 

facilidade em se encontrar os materiais e, até mesmo, de produzir os próprios 

brinquedos. O brinquedo, aliás, é um elemento do jogo muito interessante, 

pois ele geralmente encarna a representação, o simbolismo, a “imitação”da 

vida real dentro do jogo. Dessa forma, agora vamos brincar/jogar de 

aviãozinho de papel! Como? Vocês que vão criar o jogo. Sigam os passos: 

1. Primeiro vocês vão construir o aviãozinho (ou vários, depende do 

jogo que vão criar). Aqui tem algumas dicas de como fazer, caso não 

saiba ou queira aprender formas diferentes. “Planador”: 

https://www.youtube.com/watch?v=6fyErZJyAbU , “Tradicional”: 

https://www.youtube.com/watch?v=ubVUStqFMf0 ; 

2. Agora vocês vão inventar um jogo que precise desse brinquedo que 

acabaram de fazer e vão explicar como se joga/brinca. Desenhe ou 

envie uma foto dos aviõezinhos construídos pra gente também. Sugestão 

para o jogo: criar um espaço ou material que será o “porta-aviões” 

onde seus aviõezinhos terão de pousar. Obs.: a explicação pode ser 

escrita (preferencialmente) ou em áudio. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6fyErZJyAbU
https://www.youtube.com/watch?v=ubVUStqFMf0
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Atividade 3 

Ao falarmos sobre a origem dos jogos, buscamos descobrir o seu 

surgimento, mesmo sem ter um criador específico. Na trajetória histórica, o 

nosso objetivo é perceber como esse jogo foi transformado em diferentes 

países, estados, cidades, bairros, ruas, Ufa!!! Quanto trabalho, heim!?. 

Onde apareceram tantos jogos até chegar a nossa vida? Por exemplo, como 

surgiram: o pique-pega, a queimada, o jogo de bete, o pião, a bolinha de 

gude e a  amarelinha? Assista o vídeo abaixo para depois fazer uma tarefa. 

https://www.youtube.com/watch?v=U_3xCJopfF0 (De: Herika Biases). 

a) Escolha um jogo para pesquisar, isso mesmo, pesquisar.... Para isso, 
você escolherá apenas um jogo experimentado por você, aqui em Goiás. 
Mas, vai uma dica aí, os jogos tiveram uma influência muito grande 
das atividades que os seres humanos realizavam pelo trabalho e para 
resolver as suas necessidades. Por exemplo: você sabia que o jogo da 
queimada é uma simulação de batalhas entre reinados? Pois é! O que 
era uma guerra em outros tempos passa a ser brincadeira em outro 
momento, portanto, vira o que chamamos de simbólico. Lembram-se o 
que descobriram na história da pipa? Algo parecido?  Para fazer essa 
atividade podem usar as fontes que temos na internet (google, facebook, 
instagram, youtube, etc.), livros, revistas e jornais. 

b) Depois da pesquisa, escreva: Qual o nome do jogo escolhido? Qual a 
sua história? Ele representa o quê? Imita alguma coisa da vida real? 

Bom trabalho para vocês, boas festas (sem aglomeração, ok?!), feliz natal 
e um próspero ano novo cheio de esperanças e sonhos! 

  Até mais! 

https://www.youtube.com/watch?v=U_3xCJopfF0
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Disciplina: Arte          3º ano A e B 
Professores: Kelly Bianca Clifford Valença      
 
Conteúdos abordados: 
Entrevista artística; 

Arte asiática; 
 

Objetivos de aprendizagem: 
Desenvolvimento da coordenação motora fina; 

Desenvolvimento do potencial criativo; 

Desenvolvimento do autoconhecimento artístico; 

Recursos necessários: 

Lápis de escrever, borracha, lápis de cor e apontador; 

Modo de Devolução das Atividades:  

Enviar foto para sala virtual do 3º ano na plataforma Moodle Ipê  

Introdução 

Olá, alunos queridos! Como vocês estão? Espero que bem! 
Este é o nosso último Roteiro de Atividades do ano de 2020. Nele, inseri 

um dos conteúdos que vocês mais demonstraram gostar enquanto meus 
alunos do ensino presencial: a técnica do Origami! Além disto, temos uma 
proposta de entrevista em que cada um de vocês precisarão me responder 
algumas perguntinhas que guiarão a construção dos nossos próximos 
roteiros! Vamos lá? 
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Atividade 1 
 
Entrevista Artística 
 
Você responder às perguntas dessa entrevista numa folha de papel ou, se 
preferir, responder gravando um áudio em celular ou na própria 
Plataforma Moodle. Nos Tutoriais de ‘Envio de Atividades’ ensinamos a 
como fazer a gravação do Moodle e a como enviar. 
 

1. Qual é a sua cor preferida? (Mesmo que você goste de mais de uma 
cor, escolha aquela que você mais gosta, caso precisasse escolher) 

 
2. Como foi a aula de Artes Visuais mais inesquecível que você já teve? 
 

3. Qual a sua técnica artística preferida? (Desenho, pintura, escultura, 
recorte e colagem, gravura, dobradura, performance, assemblage, 
instalação, fotografia, estamparia, vídeo, intervenção...) Responda 
tomando como referência apenas o que você já conheceu. Se a sua 
resposta não está nessa lista, não há problemas, basta dizer o nome 
da técnica. 

 

4. Cite o nome de algum artista que você já estudou que você mais gostou 
de conhecer. 

 

5. O que você menos gosta de fazer nas aulas de arte. 
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Atividade 2 
 

Quem já foi meu aluno em anos anteriores já teve muitas aulas sobre 
origami. Faremos uma breve revisão do que precisaremos para realizar as 
atividades deste Roteiro. 

A palavra origami significa ‘dobrar papel’. Esta técnica surgiu no 
Japão, há centenas de anos atrás e, inicialmente era utilizada para dobrar 
tecidos que ornamentavam alguns templos religiosos. Com o passar dos 
tempos a técnica foi disseminada pelo mundo de modo que atualmente podemos 
dizer que a grande maioria das pessoas, em algum momento da vida, já fez 
um origami. Desde aviõezinhos de papel até figuras mais complexas, o 
origami possui hoje uma vasta gama de possibilidades de trabalho. 

Uma coisa importante de se lembrar é o diagrama! Diagrama é uma 
espécie de ‘alfabeto’ do Origami. Ele serve para ilustrar o passo-a-passo 
das dobraduras. Se você aprender a ler os diagramas, é possível elaborar 
origamis sem ajuda. Vamos relembrar? 
 
 
 

 

1. Linha cheia ___________________ : indica um local que já foi dobrado; 

2. Linha pontilhada - - - - - -  - - - - - : indica o local que deve ser dobrado; 

3. Linha pontilhada com símbolo de tesoura   - - - - - - -  - - - - - : cortar; 

4. Setas             : indicam a direção ( cima, baixo, direita, esquerda ); 

5. Seta com nó           ::: indica que é para virar o papel. 
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Para você assimilar bem o significado de cada símbolo do origami, 
explique por escrito ou em áudio o que o diagrama abaixo está solicitando 
que você faça. Em seguida, faça o que está indicado em uma folha de papel 
de formato retangular 
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Atividade 3 
 

Agora que você já sabe ler um diagrama de origami, utilize o papel 
que você elaborou na Atividade 2 e siga os passos 1 a 8 para descobrir 
que animal é esse... 

Uma dica: o segredo de um origami bem-feito é vincar bem a dobra 
e alinhar cada pontinha com pontinha. 
 

 

 


