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ATIVIDADES

1 – Observe a imagem do mapa do Brasil e responda: 

Imagem disponível em: <https://www.monolitonimbus.com.br/divisao-territorial-brasileira/ >. Acesso em: 08 de abril de 2021.

a) Este mapa do Brasil, está representado de forma bidimensional ou tridimensional?

b) Justifique sua resposta anterior.

2 – De acordo com o que vimos, represente de forma bidimensional, por meio de desenho, 
a praça principal da sua cidade. 
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3 – Para representarmos a forma tridimensional, vamos construir um origami. Antes, 
vamos saber o que é um origami: é a arte da dobradura de papel. A palavra é oriunda do 
japonês ori, que significa dobrar, e kami, que significa papel. 

Observe o roteiro de como fazer seu origami e divirta-se.

Imagem disponível em: < https://onlinecursosgratuitos.com/60-atividades-com-dobradura-para-educacao-infantil/>  
Acesso em: 08 de abril de 2021.

4 – Agora que já sabemos sobre as formas bidimensionais e tridimensionais, vamos 
representar, por meio de desenhos, objetos que tenham as duas formas:

FORMA BIDIMENSIONAL FORMA TRIDIMENSIONAL

5 – Em sua casa, você consegue identificar objetos que têm esses tipos de forma? 

Quais são esses objetos? 

https://onlinecursosgratuitos.com/60-atividades-com-dobradura-para-educacao-infantil/
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SEMANA 4

UNIDADE (S) TEMÁTICAS: 

Formas de representação e pensamento espacial.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO: 

Representações cartográficas.

HABILIDADE(S): 

(EF02GE07) Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de representações em 
diferentes escalas cartográficas.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Alfabeto cartográfico (ponto, linha e área).

- Fotografias aéreas e imagens de satélites para observação de formas de representação.

TEMA: Alfabeto cartográfico

APRESENTAÇÃO:

O alfabeto cartográfico tem três elementos básicos: linha: representa limites de cida-
des ou estados, ferrovias, estradas, contornos de litoral e rios; ponto: representa os es-
tados, capitais, cidades etc. área: representa as áreas dos estados, as industriais, os 
tipos de vegetação e outros elementos, ou seja, ele faz com que possamos entender, 
com facilidade, qualquer tipo de mapa.

PARA SABER MAIS: Quer saber mais sobre ALFABETO CARTOGRÁFICO? Assista ao vídeo 
disponível em: <https://youtu.be/qL7RyK5V4JU>. Acesso em: 08 de abril de 2021. 

Quer saber mais sobre CARTOGRAFIA? Assista ao vídeo disponível em: <https://youtu.
be/YYeEf4ZYybw>. Acesso em: 08 de abril de 2021. 

https://youtu.be/qL7RyK5V4JU
https://youtu.be/YYeEf4ZYybw
https://youtu.be/YYeEf4ZYybw
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ATIVIDADES

1 – Observe a imagem da planta de um bairro e responda às questões utilizando as 
informações da legenda ao lado:

Imagem disponível em: <http://parabonseducadores.blogspot.com/2011/06/atividade-de-geografia-para-o-3-ano-do.html?m=1 > . 
Acesso em: 08 de abril de 2021.

http://parabonseducadores.blogspot.com/2011/06/atividade-de-geografia-para-o-3-ano-do.html?m=1
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2 – A imagem abaixo mostra o mapa do Brasil. Preste bastante atenção e faça o que 
se pede:

Mapa do Brasil. InfoEscolaI. Disponível em: <https://www.infoescola.com/geografia/mapa-do-brasil/>. Acesso em 08 de abril de 2021.

a) Pinte de vermelho o estado em que você mora.
b) Quantos estados o Brasil possui? _________________________________________
c) Qual é o menor estado do Brasil? __________________________________________
d) E o maior estado? ______________________________________________________
e) Escreva agora o nome dos estados que fazem divisa com o estado em que você 

mora?

3 – Atenção para a imagem abaixo:

Imagem disponível em: < http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/attachments/article/673/3%C2%BA%20ANO%20DO%20
FUNDAMENTAL.pdf >. Acesso em: 08 de abril de 2021.

https://www.infoescola.com/geografia/mapa-do-brasil/
http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/attachments/article/673/3%C2%BA ANO DO FUNDAMENTAL.pdf
http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao/attachments/article/673/3%C2%BA ANO DO FUNDAMENTAL.pdf
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Agora responda:
a) Quantas árvores aparecem na imagem? ___________________________________
b) O hospital está do lado de quê? __________________________________________
c) A escola fica perto da praça? ____________________________________________
d) Agora, vamos ver sua criatividade. Crie um símbolo que represente um lugar ou 

estabelecimento que não tenha na legenda acima e escreva o que ele significa.
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SEMANA 5

UNIDADE (S) TEMÁTICAS: 

Mundo do trabalho.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO: 

Matéria -prima e indústria.

HABILIDADE(S): 

(EF03GE05) Identificar alimentos, recursos minerais e outros produtos cultivados e extraídos da 
natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares, e observando sua disponi-
bilidade e escassez.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Tipos de matéria-prima

- Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natureza

TEMA: Matérias-primas e as indústrias.

Querida criança, nesta semana vamos ver o assunto sobre as matérias-primas e as in-
dústrias. 

APRESENTAÇÃO:

O que é matéria-prima?

É a substância principal que se utiliza na fabricação de algum produto. É tudo aquilo que 
é bruto e precisa ser trabalhado para se transformar em um produto. Por exemplo: o mi-
nério que é trabalhado e se transforma em ferro.

O que é indústria?

É o conjunto de atividades econômicas, que têm por finalidade a manipulação e explo-
ração de matérias-primas e fontes energéticas, bem como a transformação de produtos 
semiacabados em bens de produção ou de consumo.

PARA SABER MAIS: 

Quer saber mais sobre matéria-prima? Então assista ao vídeo disponível em: <https://
youtu.be/19G_f9oHIeg>. Acesso em: 08 de abril de 2021. 

Quer saber mais sobre Indústria? Então acesse e assista ao vídeo disponível em:  
<https://youtu.be/1GKjacXhLxs>. Acesso em: 08 de abril de 2021.

https://youtu.be/19G_f9oHIeg
https://youtu.be/19G_f9oHIeg
https://youtu.be/1GKjacXhLxs
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ATIVIDADES

Antes de fazer a primeira atividade, leia com atenção o texto abaixo:

Tipos de matérias-primas

As matérias-primas são produtos de origem vegetal, animal ou mineral que podem ser 
transformados e utilizados pela indústria para elaborar outros produtos. Dependendo de 
sua origem, podem ser classificadas em: 

Matérias-primas vegetais - como madeira ou algodão, em geral derivadas da agricultura 
e com as quais se fabricam móveis e tecidos. 

Matérias-primas animais - como o couro e o leite das vacas, derivadas da pecuária. 

Matérias-primas minerais - que por sua vez se dividem em: minerais metálicos, como 
ferro e cobre, que são utilizados nas indústrias metalúrgicas. Minerais não-metálicos, 
como o enxofre e a fluorita, empregados na indústria química, entre outras. Rochas in-
dustriais, como o gesso e o granito, fundamentais para a indústria da construção.

As matérias-primas minerais constituem um importante pilar do desenvolvimento in-
dustrial.

1 – Agora, faça o que se pede: observe os desenhos e separe as matérias-primas de 
acordo com a sua origem.

https://www.coladaweb.com/economia/pecuaria-2
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ORIGEM ANIMAL ORIGEM VEGETAL ORIGEM MINERAL

2 – Complete as frases com as palavras que estão nos quadros abaixo.

transformar fabricação produto

bruto trabalhado substância

Matéria-prima é a ______________________________________ principal que se utiliza na 
__________________________________ de alguma coisa, algum ___________________
______________. É tudo aquilo que é ________________________________ e precisa ser 
_____________________________ para se _____________________________________ em 
um produto.

elaborar produtos animal

As matérias-primas são _____________________ de origem vegetal, ____________________ 
ou mineral que podem ser transformados e utilizados pela indústria para 
______________________ outros produtos.

Para fazer as próximas atividades, leia com atenção o texto abaixo: 

Tipos de Indústrias 

Existem vários tipos de indústria, o processo da atividade industrial é classificado con-
forme seu foco de atuação. 

A atividade industrial consiste no processo de produção, que visa transformar matérias-
-primas em mercadoria por meio do trabalho humano e, de forma cada vez mais comum, 
utilizando-se de máquinas. Essa atividade é classificada conforme seu foco de atuação, 
sendo ramificada em três grandes conjuntos: indústrias de bens de produção, indústrias 
de bens intermediários e indústrias de bens de consumo.
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3 – Agora, de acordo com o que foi aprendido, procure em jornais e revistas, imagens de 
indústrias de diversos tipos e cole-as no espaço abaixo.
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SEMANA 6

UNIDADE (S) TEMÁTICAS: 

Mundo do trabalho.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO: 

Matéria-prima e indústria.

HABILIDADE(S): 

(EF03GE05) Identificar alimentos, recursos minerais e outros produtos cultivados e extraídos da 
natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares, e observando sua disponi-
bilidade e escassez.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Tipos de indústrias existentes na região

- Dinâmica industrial e o mundo do trabalho

TEMA: Indústrias em nossa região.

Querida criança, nesta semana vamos continuar estudando sobre as indústrias. Você irá 
conhecer os tipos de indústrias que existem em nosso estado e em nossa cidade.

Tipos de indústrias em nossa região

Minas Gerais possui o terceiro maior parque industrial do país, atrás de São Paulo e Rio 
de Janeiro. Os principais tipos de indústrias que atuam no estado são extrativos (mine-
ração), metalúrgica, automobilística, alimentícia, têxtil, construção civil, produtos quí-
micos e minerais não-metálicos.

PARA SABER MAIS: Quer saber mais sobre indústrias? Então, assista ao vídeo: <https://
youtu.be/1GKjacXhLxs>. Acesso em 08 de abril de 2021. 

https://youtu.be/1GKjacXhLxs
https://youtu.be/1GKjacXhLxs
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ATIVIDADES

1 – Observe a imagem a seguir:

Disponível em: <http://menrvatemplodosaber.blogspot.com/2015/06/brasil-regiao-sudeste.html?hcb=1&m=1>.  
Acesso em 08 de abril de 2021.

Como mostra a imagem da região Sudeste, no nosso Estado, Minas Gerais, são mos-
tradas as regiões onde são cultivados vários produtos e criados vários animais. Agora 
responda:

a) Em Minas Gerais, existe criação de bovinos e suínos. Que produtos são feitos a 
partir dessas matérias primas? Cite 4 produtos.

b) Que tipo de indústria transforma a criação bovina e suína em produtos?

c) Na região sudeste também existe a agricultura. Baseado na imagem acima, res-
ponda quais produtos são cultivados?

d) A cana de açúcar industrializada pode ser transformada em quê?

http://menrvatemplodosaber.blogspot.com/2015/06/brasil-regiao-sudeste.html?hcb=1&m=1
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2 – Observe a atividade e faça o que se pede. Vamos falar dos produtos industrializados. 
Procure no diagrama abaixo o nome de dez produtos industrializados e circule-os:

FUBÁ – MACARRÃO – AÇÚCAR – DOCES – TECIDO  
VASSOURA – LINHA – SUCO – CERA - GELEIA

Agora, escreva nos quadros abaixo os produtos que você encontrou e a matéria-prima 
de cada um:

Adaptado de Pinterest.com

3 – Agora responda qual é a principal indústria da cidade que você mora, o produto que 
ela fabrica e qual a matéria prima utilizada por essa empresa.
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PLANO DE ESTUDO TUTORADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

SEMANA 1

UNIDADE (S) TEMÁTICA(S): 

O lugar em que vive.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO: 

A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas, monumentos, 
museus.

HABILIDADE(S): 

(EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar em que se vive e compreender seus significa-
dos, com vistas à valorização, reconhecimento e preservação.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Os patrimônios históricos e culturais do espaço de vivência. 

- “O porquê “são considerados patrimônios históricos. 

- Valorização, reconhecimento e preservação do patrimônio histórico.

TEMA: A Escola

Querido(a) estudante, nesta semana você vai conhecer a importância da escola em uma 
comunidade. 

APRESENTAÇÃO: 

A escola é o lugar onde se pode aprender, ensinar e trocar informações e experiências de 
vida. A escola tem papel fundamental no desenvolvimento das crianças e na construção 
da cidadania. Como a escola faz falta! Em breve nos encontraremos lá.

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
ANO DE ESCOLARIDADE: 3º ANO – EF
PET VOLUME: 02/2021
NOME DA ESCOLA:
ESTUDANTE:
TURMA:
NÚMERO DE AULAS POR SEMANA: 

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

1 – Leia um trecho do poema “A Escola “ de Paulo Freire:
A ESCOLA É... (Paulo Freire)

 
Escola é 
... o lugar que se faz amigos.
Não se trata só de prédios, salas, quadros,
Programas, horários, conceitos...
Escola é sobretudo, gente.
Gente que trabalha, que estuda
Que alegra, se conhece, se estima.

O Diretor é gente,
O coordenador é gente,
O professor é gente,
O aluno é gente,
Cada funcionário é gente.

E a escola será cada vez melhor
Na medida em que cada um se comporte
Como colega, amigo, irmão.
Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados”
Nada de conviver com as pessoas e depois,
Descobrir que não tem amizade com ninguém.
Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só.

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar,
É também criar laços de amizade. É criar ambiente de camaradagem,
É conviver, é se “amarrar nela”!

Ora é lógico...
Numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer,
Fazer amigos, educar-se, ser feliz.
É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo.

Disponível em: <https://armazemdetexto.blogspot.com/2018/08/poesia-escola-paulo-freire-com.html>. Acesso em: 07 abr. 2021.

2 – Responda às questões:
a) O que é escola para você?

https://armazemdetexto.blogspot.com/2018/08/poesia-escola-paulo-freire-com.html
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b) Você acredita que a escola pode mudar a vida das pessoas? Como? Explique.

3 – Você, estudante, é agente da história e produtor de conhecimentos. Pense em sua 
escola e marque o que você mais gosta na sua escola:

( ) Merenda ( ) Uniforme ( ) Organização 

( ) Estudar  ( ) Participar dos eventos ( ) Ouvir histórias 

( ) Cumprir as normas e regras ( ) Professores

4 – Complete as frases abaixo com as palavras do quadro:

tarefas - respeito - lixo - hora - normas

a) Devo chegar à escola na ________________________________________certa.
b) Tenho que estudar e fazer as _________________________ com capricho.
c) Devo colocar papéis e pontas de lápis no ___________________________. 
d) Devemos respeitar as _________________________________ da escola.
e) Devemos tratar os funcionários com muito___________________________.
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SEMANA 2

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 vive, compreender seus significados, 
com vistas à valorização, reconhecimento e preservação.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Os patrimônios históricos e culturais do espaço de vivência. 

- “O porquê “são considerados patrimônios históricos. 

- Valorização, reconhecimento e preservação do patrimônio histórico.

TEMA: As ruas do bairro

APRESENTAÇÃO: 

Rua é um local público, isto é, todos têm direito de ir e vir por ela. A rua é o caminho uti-
lizado pelas pessoas e por diferentes veículos. Elas possuem calçadas, que são os espa-
ços utilizados para as pessoas andarem. As ruas são diferentes umas das outras, por isso 
apresentam diversas formas: estreita, larga, comprida, curta e sem saída. Elas podem 
ser muito ou pouco movimentadas, com árvores ou sem árvores, com asfalto ou sem 
asfalto. Podem ter somente casas ou também comércios, como supermercados, lojas, 
bancos, entre outros.

 Fonte: < https://escolakids.uol.com.br/historia/>. Acesso em: 07 abr. 2021.(adaptado) 

PARA SABER MAIS: 

Assista ao vídeo A Rua do Cebolinha/ Turma da Mônica, disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=mqsaeWEpXkM > . Acesso em: 07 abr. 2021.

https://escolakids.uol.com.br/geografia/o-comercio.htm
https://escolakids.uol.com.br/historia/
https://www.youtube.com/watch?v=mqsaeWEpXkM
https://www.youtube.com/watch?v=mqsaeWEpXkM
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ATIVIDADES

1 – Leia atentamente o poema a seguir:

Nas ruas da cidade
Elias José

Lá na rua 21,
O pipoqueiro solta um pum.

Lá na rua 22, 
O português diz: pois-pois.

Lá na rua 23,
João namora a bela Inês.

Lá na rua 24,
A Aninha tira retrato.

Lá na rua 25, 
Caiu um buraco de zinco.

Lá na rua 26, 
O sorveteiro quer freguês.

Lá na rua 27,
Pedro chama a prima Bete. 

Lá na rua 28, 
A Verinha vende biscoito
 
Lá na rua 29, 
A molecada só se move. 

Lá na rua 30,
Paro, pois a rima já num pinta. 

2 – Responda às questões de acordo com o texto:
a) Em qual rua podemos localizar o Pedro? ___________________________________
b) O que vende na rua 28?

( ) bolos ( ) biscoito ( ) verduras
c) O título do texto descreve um ambiente que faz parte da zona:

( ) rural ( ) urbana

Disponível em: <https://tinamaonaroda.blogspot.
com/2016/01/as-ruas-de-ouro-preto.html> 

Acesso em: 16 de Março de 2021

https://tinamaonaroda.blogspot.com/2016/01/as-ruas-de-ouro-preto.html
https://tinamaonaroda.blogspot.com/2016/01/as-ruas-de-ouro-preto.html
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3 – Qual o nome da rua onde você mora? Escreva abaixo:

4 – Desenhe a rua onde você mora, indicando sua casa e pontos de referência ao redor.

5 – Marque com um X no que há na sua rua:

( ) árvores ( ) casas

( ) comércios ( ) prédios

  Imagens disponíveis em: <https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/let-trees-breathe-chandigarh-municipal-chief-
tells-officials/articleshow/69738332.cms>; <https://saopauloantiga-com-br.cdn.ampproject.org/c/s/saopauloantiga.com.br/

casa-rua-gurupa/?amp=>; <https://www.montarumnegocio.com/abrir-uma-padaria/?hcb=1>; <https://revistaprojeto.com.br/
acervo/vazio-sa-edificio-residencial-vda-belo-horizonte/?utm_source=Virtual_Target&utm_medium=Email&utm_campaign=news-

151007&utm_content&utm_term> Acesso em: 16 mar. 2021. 

https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/let-trees-breathe-chandigarh-municipal-chief-tells-officials/articleshow/69738332.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/let-trees-breathe-chandigarh-municipal-chief-tells-officials/articleshow/69738332.cms
https://saopauloantiga-com-br.cdn.ampproject.org/c/s/saopauloantiga.com.br/casa-rua-gurupa/?amp=
https://saopauloantiga-com-br.cdn.ampproject.org/c/s/saopauloantiga.com.br/casa-rua-gurupa/?amp=
https://www.montarumnegocio.com/abrir-uma-padaria/?hcb=1
https://revistaprojeto.com.br/acervo/vazio-sa-edificio-residencial-vda-belo-horizonte/?utm_source=Virtual_Target&utm_medium=Email&utm_campaign=news-151007&utm_content&utm_term
https://revistaprojeto.com.br/acervo/vazio-sa-edificio-residencial-vda-belo-horizonte/?utm_source=Virtual_Target&utm_medium=Email&utm_campaign=news-151007&utm_content&utm_term
https://revistaprojeto.com.br/acervo/vazio-sa-edificio-residencial-vda-belo-horizonte/?utm_source=Virtual_Target&utm_medium=Email&utm_campaign=news-151007&utm_content&utm_term
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SEMANA 3

UNIDADE (S) TEMÁTICAS: 

O lugar em que vive.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO:

A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escola, monumentos, 
museus etc).

HABILIDADE(S): 

(EF03HI05X) Identificar os marcos históricos do lugar em que se vive e compreender seus significa-
dos, com vistas à valorização, reconhecimento e preservação.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Os patrimônios históricos e culturais do espaço de vivência. 

- “O porquê “são considerados patrimônios históricos. 

- Valorização, reconhecimento e preservação do patrimônio histórico.

TEMA: As praças

Caro (a) estudante, nesta semana vamos conhecer mais um pouco sobre as praças. 

APRESENTAÇÃO: 

As praças são importantes lugares de lazer e nelas muitas pessoas também exercem 
diversos tipos de trabalho. Algumas cidades do Brasil e de outros lugares do mundo têm 
praças que existem há séculos. Com o decorrer dos anos elas podem sofrer mudanças 
na estrutura física e passam a ser usadas para novas atividades. É muito importante cui-
dar das praças e mantê-las limpas para que todos possamos continuar nos divertindo.  
As praças também contam a história do nosso lugar.

PARA SABER MAIS: 

Assista ao vídeo “As cidades se transformam com o passar do tempo”, disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=M3HDz4-665c>. Acesso em: 07 abr. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=M3HDz4-665c
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ATIVIDADES

1 – Observe a imagem e responda:

Disponível em: < https://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/revitalizacao-da-praca-28-de-setembro-esta-em-fase-final/>  
Acesso em: 07 abr. 2021.

Qual é o lugar representado nessa imagem?

2 – Pense na praça principal de sua cidade. Desenhe esta praça e seus detalhes. 

Escreva o nome da praça principal da sua cidade.

https://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/revitalizacao-da-praca-28-de-setembro-esta-em-fase-final/
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3 – Observe as duas imagens da Praça do Papa em Belo Horizonte - MG:

Imagem 1 - Antigamente

Imagem disponível em: <https://viagemcuriosa.com/blog/2020/08/10/a-praca-mais-alta-de-bh/?hcb=1>. Acesso em: 07 abr. 2021.

Imagem 2 - Atualmente

Imagem disponível em: < https://www.google.com/search?q=fotos+de+pra%C3%A7a+do+papa+no+passado&tbm=isch&ved=2ahUKEw
jL17-y7-XvAhWaIrkGHR-JCzwQ2->. Acesso em: 07 abr. 2021.

 

Marque com um X as mudanças que ocorreram nesta praça atualmente:

( ) mais arborizada ( ) menos pessoas ( ) local de lazer ( ) menos movimentada

( ) iluminação pública ( ) local com vendedores ambulantes e eventos ( ) lixeiras

https://viagemcuriosa.com/blog/2020/08/10/a-praca-mais-alta-de-bh/?hcb=1
https://www.google.com/search?q=fotos+de+pra%C3%A7a+do+papa+no+passado&tbm=isch&ved=2ahUKEwjL17-y7-XvAhWaIrkGHR-JCzwQ2-
https://www.google.com/search?q=fotos+de+pra%C3%A7a+do+papa+no+passado&tbm=isch&ved=2ahUKEwjL17-y7-XvAhWaIrkGHR-JCzwQ2-
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SEMANA 4

UNIDADE (S) TEMÁTICAS:

O lugar em que vive.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO: 

Os patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou do município em que vive.

HABILIDADE(S): 

(EF03HI04X) Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e discutir as 
razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados, visando preservar e per-
ceber aquilo que estes patrimônios materiais e imateriais revelam sobre a história local e regional.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Os patrimônios históricos e culturais do espaço de vivência. 

 - A importância dos patrimônios culturais para a memória do lugar e do povo.

- A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas, monumentos, 
museus etc.) 

 - Valorização, reconhecimento e preservação do patrimônio histórico.

TEMA: Patrimônio cultural material

Querido(a) estudante, nesta semana você vai aprender um pouco sobre patrimônio cul-
tural que compreende tudo o que é produzido por uma sociedade e que, em razão da sua 
importância, deve ser preservado por representar a riqueza cultural do local em que ele 
se encontra.

APRESENTAÇÃO: 

Tudo o que é produzido por um povo, seja material ou imaterial, determina a sua cultu-
ra, por isso, são patrimônios culturais. Assim, tanto os bens materiais, como obras de 
arte, arquitetura, objetos e culinária quanto os bens imateriais, como danças, costumes 
e tradições, são considerados patrimônios. Existem três tipos de patrimônio cultural: 
patrimônio material, patrimônio imaterial e patrimônio natural.

Fonte: <https://escolaeducacao.com.br/patrimonio-cultural/>. Acesso em: 07 abr. 2021.(adaptado)

PARA SABER MAIS: 

Para você aprender mais sobre o que é patrimônio cultural assista ao vídeo “O que é pa-
trimônio cultural”, disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=aH3ZKRiMvYs>. 
Acesso em: 07 abr. 2021.

https://escolaeducacao.com.br/patrimonio-cultural/
https://www.youtube.com/watch?v=aH3ZKRiMvYs
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ATIVIDADES

1 – Nesta atividade vamos aprender sobre patrimônio material. Leia a definição de 
patrimônio cultural material:

Patrimônio cultural material

São os bens físicos que carregam consigo uma importância histórica 
para a formação da identidade de um povo. Podemos citar as obras de 
arte (monumentos e pinturas), prédios, sítios arqueológicos, monumen-
tos arquitetônicos. De modo geral, estes patrimônios são os que existem 
materialmente, passíveis de serem tocados.

Veja exemplos de patrimônio material:

• Cristo Redentor — Rio de Janeiro
• Igreja do Senhor do Bonfim — Salvador
• Monumento às Três Raças — Goiânia
• Centro Histórico de Ouro Preto — Ouro Preto

Fonte: <https://escolaeducacao.com.br/patrimonio-cultural/>. Acesso em: 07 abr. 2021.

2 – Marque com um X o que é patrimônio material de uma cidade:

Carro ( ) Igreja ( )

Museu ( ) Bicicleta ( )
 Disponível em: <https://imagensemoldes.com.br/imagem-de-bicicleta-em-png/?hcb=1>. Acesso em: 07 abr. 2021.

Disponível em: <https://br.guiainfantil.com/desenho-para-imprimir-de-um-carro/> Acesso em: 07 abr. 2021.
Disponível em: <http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo01/ordens_terceiras.html> Acesso em: 07 abr. 2021.

Disponível em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/museus/map>Acesso em: 07 abr. 2021..

https://escolaeducacao.com.br/patrimonio-cultural/
https://imagensemoldes.com.br/imagem-de-bicicleta-em-png/?hcb=1
https://br.guiainfantil.com/desenho-para-imprimir-de-um-carro/
http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo01/ordens_terceiras.html
https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/museus/map
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3 – Escreva o nome de um patrimônio material de sua cidade.

4 – Desenhe no espaço abaixo esse patrimônio:

5 – Ligue os pontos e descubra um patrimônio cultural material que geralmente encontra-
se no centro de toda cidade. 

Escreva o nome desse patrimônio: ___________________________________

 Disponível em: <https://www.smartkids.com.br/atividade/estados-brasileiros-minas-gerais-01?hcb=1> Acesso em: 07 abr. 2021.

https://www.smartkids.com.br/atividade/estados-brasileiros-minas-gerais-01?hcb=1
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SEMANA 5

UNIDADE (S) TEMÁTICAS:

O lugar em que vive.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO: 

Os patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou do município em que vive.

HABILIDADE(S): 

(EF03HI04X) Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e discutir as 
razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados, visando preservar e per-
ceber aquilo que estes patrimônios materiais e imateriais revelam sobre a história local e regional.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Os patrimônios históricos e culturais do espaço de vivência. 

- A importância dos patrimônios culturais para a memória do lugar e do povo.

- A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas, monumentos, 
museus etc.) 

- Valorização, reconhecimento e preservação do patrimônio histórico.

TEMA: Patrimônio cultural imaterial

APRESENTAÇÃO: 

Na atividade anterior você aprendeu sobre o que é patrimônio material. Hoje vamos 
aprender sobre o patrimônio imaterial. 

Todas as produções imateriais determinam a cultura de um povo, por isso, são conside-
radas patrimônios. Sendo assim, tanto as manifestações populares, como a culinária, 
danças, músicas são patrimônios imateriais.

PARA SABER MAIS: 

Para se informar mais sobre patrimônio cultural imaterial assista ao vídeo - “Patrimônio 
Cultural Material e Imaterial”. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=7zO-
SulkHJdY>. Acesso em: 07 abr. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=7zOSulkHJdY
https://www.youtube.com/watch?v=7zOSulkHJdY
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ATIVIDADES

Vamos aprender o que é patrimônio cultural imaterial? Leia a definição de patrimônio 
cultural imaterial:

São os bens que não se podem tocar. Isto é, expressões culturais e simbólicas 
de um povo, tais como os dialetos, idiomas, rituais, danças, festas, músicas, 
entre outros elementos. São transmitidos de geração em geração.

Fonte: <:http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=21>. Acesso em: 07 abr. 2021.

1 - Agora relacione as 2ª e 3ª colunas de acordo com a 1ª:

(1) Patrimônio Material

(2) Patrimônio Imaterial

( ) Festa Junina

( ) Prédios

( ) Feijoada

( ) Igrejas

( ) Biblioteca

( ) Samba

( ) Capoeira

( ) Museus

   
Disponível em: <http://aldeiatem.com/post/10806/feijoada-tem-a-cara-do-brasil?hcb=1> Acesso em: 19 mar. 2021.

Disponível em: <https://www.ouropreto.com.br/atrativos/religiosos/igrejas/santuario-de-nossa-senhora-da-conceicao-de-antonio-
dias> Acesso em: 19 mar. 2021.

Disponível em: <https://www.aesdes.org/2016/01/19/martialarts/?hcb=1> Acesso em: 19 mar. 2021.

2 – Escreva o nome de um patrimônio imaterial da sua cidade. Desenhe esse patrimônio.

 

http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=21
http://aldeiatem.com/post/10806/feijoada-tem-a-cara-do-brasil?hcb=1
https://www.ouropreto.com.br/atrativos/religiosos/igrejas/santuario-de-nossa-senhora-da-conceicao-de-antonio-dias
https://www.ouropreto.com.br/atrativos/religiosos/igrejas/santuario-de-nossa-senhora-da-conceicao-de-antonio-dias
https://www.aesdes.org/2016/01/19/martialarts/?hcb=1
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3 – Na escola do Kid haverá uma festa junina. Ajude- o a encontrar o caminho que o leve 
à festa junina:

Disponível em: < https://www.smartkids.com.br/atividade/labirinto-patrimonio-historico>. Acesso em: 07 abr. 2021.
Disponível em: <https://hablemosdeculturas.com/carnaval-de-brasil/>. Acesso em: 07 abr. 2021.

https://www.smartkids.com.br/atividade/labirinto-patrimonio-historico
https://hablemosdeculturas.com/carnaval-de-brasil/
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SEMANA 6

UNIDADE (S) TEMÁTICAS:

O lugar em que vive.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO: 

Os patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou do município em que vive.

HABILIDADE(S): 

(EF03HI04X) Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e discutir as 
razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados, visando preservar e per-
ceber aquilo que estes patrimônios materiais e imateriais revelam sobre a história local e regional.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Os patrimônios históricos e culturais do espaço de vivência. 

- A importância dos patrimônios culturais para a memória do lugar e do povo.

- A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas, monumentos, 
museus etc.) 

- Valorização, reconhecimento e preservação do patrimônio histórico.

TEMA: Patrimônio cultural natural

APRESENTAÇÃO: 

Nas atividades anteriores você aprendeu sobre o que é patrimônio material e imaterial. 
Hoje vamos aprender sobre o patrimônio cultural natural. Patrimônio natural é a nature-
za que é única e especial.

PARA SABER MAIS: 

Para conhecer mais sobre os patrimônios naturais assista ao vídeo “O que é patrimônio 
natural? Exemplos de patrimônios naturais no Brasil”, disponível em: <https://www.you-
tube.com/watch?v=5WggAM7RRmo >. Acesso em: 07 abr. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=5WggAM7RRmo
https://www.youtube.com/watch?v=5WggAM7RRmo
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ATIVIDADES

Vamos conhecer um pouco mais sobre patrimônio natural? Leia a definição de patrimô-
nio cultural natural:

O patrimônico natural compreende áreas de importância preservacionista e his-
tórica, beleza cênica, enfim, áreas que transmitem à população a importância do 
ambiente natural para que nos lembremos quem somos, o que fazemos, de onde 
viemos e, por consequência, como seremos. Como exemplos de patrimônio natural 
brasileiro podemos citar as Cataratas do Iguaçu, no Paraná, e a Gruta do Lago Azul 
na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul.

 Fonte: <:http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=21>. Acesso em: 07 abr. 2021.

1 – Pinte de vermelho o quadradinho do patrimônio material, de azul o do patrimônio 
imaterial e de verde o do patrimônio natural:

Disponível em: <https://desaiaspelomundo.
com.br/biblioteca-da-praca/?hcb=1>.  

Acesso em: 07 abr. 2021.

   Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais 

Disponível em: <https://caldobom.com.br/blog/
comemoracoes-de-festa-junina-pelo-brasil.

html>. Acesso em: 08 abr. 2021.

   Festa Junina

Disponível em: <http://www.ms.gov.br/
wp-content/uploads/sites/150/2019/12/rio-

formoso2.jpg>. Acesso em: 08 abr. 2021.

   Rio Formoso, Bonito MS

http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=21
https://desaiaspelomundo.com.br/biblioteca-da-praca/?hcb=1
https://desaiaspelomundo.com.br/biblioteca-da-praca/?hcb=1
https://caldobom.com.br/blog/comemoracoes-de-festa-junina-pelo-brasil.html
https://caldobom.com.br/blog/comemoracoes-de-festa-junina-pelo-brasil.html
https://caldobom.com.br/blog/comemoracoes-de-festa-junina-pelo-brasil.html
http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2019/12/rio-formoso2.jpg
http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2019/12/rio-formoso2.jpg
http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2019/12/rio-formoso2.jpg
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2 – Leia o texto abaixo e responda:

Disponível em: <http://paisagensbrasileiras.openbrasil.org/2015/03/parque-nacional-das-emas_5.html?m=0>. 
Acesso em: 07 abr. 2021.

a) Qual o nome do patrimônio natural da imagem acima?

b) Por que o patrimônio natural é importante?

3 – Em sua cidade também tem muitas belezas naturais. Escreva o nome de um elemento 
natural da sua cidade que você conhece.

4 – A natureza deve ser respeitada e cuidada. Qual a sua contribuição para preservá-la?

http://paisagensbrasileiras.openbrasil.org/2015/03/parque-nacional-das-emas_5.html?m=0
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PLANO DE ESTUDO TUTORADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

SEMANA 1

UNIDADES TEMÁTICAS: 

Dança.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO: 

Danças do Brasil e do mundo.

HABILIDADE(S): 

(EF35EF10P3) Identificar os elementos constitutivos (história, ritmo, espaço, gestos, trajes típicos, 
etc.) das danças populares do Brasil e do mundo, incluindo as de matriz indígena.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Dimensões históricas e culturais da dança e seus aspectos estéticos.

Diferentes manifestações da prática cultural.

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Língua Portuguesa e Artes.

TEMA: DANÇA

Nesta semana iremos estudar a modalidade de dança. Dança é a arte de mexer o corpo, 
por meio de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Não 
é somente por meio do som de uma música que se pode dançar, pois os movimentos po-
dem acontecer independente do som que se ouve, e até mesmo sem ele.

Fonte: <brasilescola.uol.com.br/>. Acesso em: 15 mar. 2021. 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
ANO DE ESCOLARIDADE: 3º ANO – EF
PET VOLUME: 02/2021
NOME DA ESCOLA:
ESTUDANTE:
TURMA:
NÚMERO DE AULAS POR SEMANA:

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

As atividades foram feitas baseadas em conceitos , confecção de material e atividades 
práticas para identificar os elementos constitutivos da Dança.

ATIVIDADES

1 – Marque a opção correta sobre o conceito de dança:

Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28120&hcb=1>. Acesso em: 16 mar. 2021.

( ) É somente por meio do som de uma música que se pode dançar.

( ) A dança vai além da expressão artística, podendo não ser vista como meio para ad-
quirir conhecimentos e nem como opção de lazer, mas é importante na forma de comu-
nicação e no desenvolvimento da criatividade.

( ) A dança é a arte de mexer o corpo, por meio de uma cadência de movimentos e rit-
mos, criando uma harmonia própria.

2 – Sem movimento não existe dança por essa forma, o corpo é fundamental para que 
exista a dança. Para dançar precisamos de um lugar, ou seja, espaço. 

Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28120&hcb=1>.Acesso em: 16 mar. 2021.

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28120&hcb=1
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28120&hcb=1
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AGORA, VOCÊ IRÁ DANÇAR AO SOM DE UMA MÚSICA LENTA, UTILIZANDO O ELEMEN-
TO BOLA QUE PODE SER SUBSTITUÍDO PELO BALÃO. RESPEITANDO OS COMANDOS 
ABAIXO:

1: Jogar a bola ou balão para cima

2: Mantenha a bola ou o balão no espaço, sem deixar que a(o) mesma(o) caia no chão.

3: Agora convide o pai ou o responsável, ou o coleguinha para brincar com você.  
Em dupla vocês devem pressionar uma bola ou balão, firmando-os pelas partes de seus 
corpos: cabeça, ombro, barriga, costas, bumbuns e joelhos.
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SEMANA 2

UNIDADE (S) TEMÁTICAS: 

Brincadeiras e Jogos.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO: 

Brincadeiras e Jogos populares do Brasil e do mundo. Brincadeiras e jogos de matriz indígena e 
Africana.

HABILIDADE(S): 

(EF35EF03P3) Registrar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), os 
elementos constituintes das brincadeiras e dos jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo 
os afro-brasileiros e os de matriz indígena e africana, valorizando a vivência, a experimentação e a 
fruição como formas legítimas de produção e reprodução de saberes sociais e culturais.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Identidade cultural do povo Brasileiro.

Jogos e Brincadeiras como patrimônio cultural.

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Língua Portuguesa e Artes.

TEMA: CANTIGAS DE RODA

Caro(a) estudante, nesta semana você irá relembrar as CANTIGAS DE RODAS POPULA-
RES DO BRASIL que são: Ciranda Cirandinha, Atirei no Pau do Gato, Capelinha de Melão, 
Escravos de Jó, Peixe Vivo, A Galinha do Vizinho, Borboletinha, Meu limão, Meu Limoeiro, 
A Barata Diz que Tem, Alecrim, Cai, Cai Balão, Pirulito que Bate Bate, Pombinha Branca, 
Terezinha de Jesus, Indiozinho, Se essa Rua Fosse Minha, O Cravo e a Rosa, Samba Lelê, 
O Sapo Cururu, Marcha Soldado, A Canoa Virou. A Rosa Amarela, Quem me Ensinou a Na-
dar, O Sapo, Meu Galinho, Marinheiro Só, Pezinho, Vai Abóbora, Roda Pião, Caranquejo, 
Mineira de Minas, Na Bahia tem, Que É Valentim, Vamos Maninha, Você Gosta de Mim, 
Tutu Marambá, Meu Boi Morreu, Na Loja do Mestre André. 

Fonte: <https://www.todamateria.com.br/cantigas-de-roda/>. Acesso em: 16 mar. 2021.(adaptado)

APRESENTAÇÃO:

Nesta semana iremos fazer atividades com cantiga de roda, relembrando o que foi es-
tudado no ano anterior. As cantigas de roda são músicas folclóricas cantadas em uma 
roda. Também conhecidas como cirandas, elas representam aspectos lúdicos das ma-

https://www.todamateria.com.br/cantigas-de-roda/
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nifestações socioculturais populares. Pelo fato de serem cantadas e dançadas nas brin-
cadeiras infantis, são constituídas de textos simples, repetitivos e ritmados. Assim, elas 
colaboram com aprendizagem por meio de fixação.

Fonte: <https://www.todamateria.com.br/cantigas-de-roda/>. Acesso em: 16 mar. 2021.(adaptado)

ATIVIDADES

1 – As cantigas de roda fortalecem elos afetivos e culturais. Essa prática, hoje em dia, 
não tão presente na realidade infantil, devido às tecnologias existentes, é usada para 
entretenimento de crianças de todas as idades. As letras devem ser simples e fáceis 
com rimas e repetições, o que faz da música uma brincadeira.

Disponível em: <http://historianovest.blogspot.com/2009/02/de-marre-o-que.html?hcb=1&m=1>. Acesso em: 17 mar. 2021.

Faça no seu caderno, em forma de desenho, um registro sobre o que você entende da 
letra de uma música da Cantiga de Roda que você co-
nhece.

EXEMPLO: O Sapo Cururu

Sapo Cururu na beira do rio

Quando o sapo canta, ó Maninha, é porque tem frio

A mulher do sapo, deve estar lá dentro

Fazendo rendinha, ó Maninha, para o casamento.

EXEMPLO: Pode-se desenhar um sapo sentindo frio, na beira do rio. Usar a sua criativi-
dade (isto é apenas um exemplo). Agora faça o seu com muita atenção.

LEMBRETE: A cantiga de roda tem que ser diferente do exemplo. 

Disponível em: <https://avosidade.com.br/tag/
sapo-jururu/>. Acesso em: 18 mar. 2021.

https://www.todamateria.com.br/cantigas-de-roda/
http://historianovest.blogspot.com/2009/02/de-marre-o-que.html?hcb=1&m=1
https://avosidade.com.br/tag/sapo-jururu/
https://avosidade.com.br/tag/sapo-jururu/
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2 – Brincar de roda e dançar é muito bom, não é mesmo? Abaixo, estão as partes 
desordenadas da cantiga de roda “Ciranda Cirandinha”.

Fonte:< http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49953&hcb=1>. Acesso em: 18 mar. 2021.

AGORA COLOQUE A MÚSICA EM ORDEM NO SEU CADERNO. 

OBSERVAÇÃO: Senhores Pais, sabemos que o ano passado foi um ano difícil. Caso o 
seu filho não consiga escrever, por favor, peça para colocar o número nos quadrinhos 
de acordo com a ordem da música. Exemplo: Ciranda, Cirandinha (1) e assim por diante.

3 – Na atividade anterior você colocou a música em ordem. Agora, você irá brincar, 
acrescentando ou cantando, de acordo com sua possibilidade, a estrofe que está abaixo:

Por isso diga o nome de uma pessoa (o nome de uma pessoa que esteja brincando com você)

Faça o favor de entrar na roda

E fazer um movimento da dança (os movimentos são as gravuras que estão logo abaixo 
da última estrofe)

Diga adeus e vai embora 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49953&hcb=1
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TENTAR FAZER OS MOVIMENTOS DAS IMAGENS ABAIXO:

Disponível em: <https://br.freepik.com/vetores-gratis/um-desenho-simples-dos-dancarinos-em-vermelho_6904820.htm>.  
Acesso em: 18 mar. 2021.

Disponível em: <https://br.freepik.com/vetores-premium/pessoas-felizes-estao-dancando-homens-e-mulheres-movem-se-ao-som-
da-musica-conjunto-de-personagens-alegres-e-energeticos-em-estilo-simples_12083601.htm>. Acesso em: 18 mar. 2021. 

https://br.freepik.com/vetores-gratis/um-desenho-simples-dos-dancarinos-em-vermelho_6904820.htm
https://br.freepik.com/vetores-premium/pessoas-felizes-estao-dancando-homens-e-mulheres-movem-se-ao-som-da-musica-conjunto-de-personagens-alegres-e-energeticos-em-estilo-simples_12083601.htm
https://br.freepik.com/vetores-premium/pessoas-felizes-estao-dancando-homens-e-mulheres-movem-se-ao-som-da-musica-conjunto-de-personagens-alegres-e-energeticos-em-estilo-simples_12083601.htm
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SEMANA 3

UNIDADE (S) TEMÁTICAS: 

Esporte.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO: 

Esporte de campo e taco (tais como tacobol, beisebol, críquete, golfe entre outros. Esportes de 
Invasão (tais como basquetebol, futebol de campo, futsal, handebol e polo aquático, entre outros.

HABILIDADE(S): 

(EF35F06P3) Reconhecer os conceitos de jogo e esporte identificando as formas de construção e 
aplicação de combinados e regras em cada uma destas práticas corporais.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

As definições de esporte no Brasil: Origem e significados.

Jogo e esportes: regras, combinados e aplicações.

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Língua Portuguesa, Artes, História.

TEMA: ESPORTE E JOGO

O esporte no Brasil é praticado em muitas modalidades e é organizado por confederações 
nacionais de esporte, sendo a principal o Comitê Olímpico Brasileiro. Seja individual, seja 
em equipe, os esportes estão entre as principais atividades praticadas pelo homem.

APRESENTAÇÃO:

O que são esportes? Esportes são atividades sistematizadas, realizadas com fins com-
petitivos e que possuem regras predefinidas por instituições reguladoras. A maioria dos 
esportes estão relacionados à atividade física, como futebol, corrida e basquete, mas há 
algumas exceções, como o xadrez, que também é considerado esporte.

ORIGEM DO ESPORTE - As primeiras manifestações esportivas aconteceram na Grécia 
Antiga.

O que são jogos? Jogos são atividades, físicas ou não, realizadas como forma de en-
tretenimento. Suas regras podem ser criadas e modificadas pelos próprios jogadores,  
e podem existir competições, mas estas não são sistematizadas. Os jogos não são ne-
cessariamente ligados à atividade física, podendo envolver apenas estratégia e racio-
cínio, como jogos de cartas ou jogos de tabuleiro. Porém, alguns esportes podem ser 
considerados jogos, quando realizados para fins lúdicos e de forma amadora, como o 
futebol de rua, ou “pelada”.
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As regras dos jogos e esportes - Uma das principais diferenças entre os jogos e espor-
tes está nas regras. Na prática de jogos, as regras são flexíveis, e geralmente são criadas 
ou modificadas pelos próprios jogadores. Já o esporte tem um caráter mais profissional, 
e as regras são criadas por instituições regulamentadas de cada modalidade, como as 
federações, ligas, comitês olímpicos ou confederações. Por exemplo, para o futebol no 
Brasil, temos a Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

 

Qual a diferença entre jogo e esporte?

Jogo Esporte

O que é

É uma atividade espontânea e 
de regras flexíveis. Caracteri-
zado pela não profissionaliza-
ção.

É uma atividade física institucionaliza-
da, e está sujeita a regras predefinidas. 
É caracterizada pela competitividade e 
pela busca do alto rendimento.

Fins Entretenimento. Competições, profissional.

Regras
As regras são flexíveis e livre-
mente estabelecidas ou mo-
dificadas pelos participantes.

As regras são preestabelecidas para 
cada modalidade esportiva, por suas 
instituições regulamentadoras.

Premiação Não exige premiação.
Costuma existir premiação para os 
vencedores, como medalhas, troféus 
ou dinheiro.

Traje Não requer uniforme.
Os atletas vestem uniformes adequa-
dos.

Competições
Não tem, ou são assistemáti-
cas.

Sistematizadas.

Quem pratica Jogadores. Atletas.

Exemplos
Jogos de cartas, jogos de ta-
buleiro, jogos de computador, 
dardo, futebol de rua, dominó.

Futebol, vôlei, basquete, xadrez, judô, 
artes marciais, fisiculturismo.

Disponível em: <https://www.diferenca.com/jogo-e-esporte/>. Acesso em: 22 mar. 2021.

https://www.diferenca.com/jogo-e-esporte/
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ATIVIDADES

1 – Observe a gravura e escreva se é esporte ou jogo

Disponível em: <https://www.diferenca.com/jogo-e-esporte/>. Acesso em: 22 mar. 2021.

O futebol de rua, conhecido como uma pelada.

Disponível em: <https://www.diferenca.com/jogo-e-esporte/>. Acesso em: 22 mar. 2021.

Jogo de Xadrez

2 – Escreva no seu caderno os conceitos de esporte e jogo e faça um desenho do seu 
esporte e jogo preferido.

3 – Boliche com os pés

O objetivo do jogo é que derrube os cones ou garrafas 
pets chutando, a bola de futsal neles. Tem que ter uma 
área pré-determinada, limitando onde chutar a bola. 
Depois, enumere os cones ou as garrafas pets de 1 à 5. 
Quando chutar a bola e cair o cone ou garrafa pet com 
a numeração 3 você fez três pontos. Se cair o cone ou 
garrafa pet com a numeração 1 e depois 3 você fez 4 
pontos. E assim sucessivamente. Divirta-se.

Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.
br/fichaTecnicaAula.html?aula=24912&hcb=1>. 

Acesso em: 22 mar. 2021.

https://www.diferenca.com/jogo-e-esporte/
https://www.diferenca.com/jogo-e-esporte/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24912&hcb=1
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24912&hcb=1
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SEMANA 4

UNIDADE (S) TEMÁTICAS: 

Dança.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO: 

Danças do Brasil e do mundo. Danças de matriz indígena e Africana.

HABILIDADE(S): 

(EF35EF11P3) Experimentar diversas estratégias para execução de elementos constitutivos das 
danças populares do Brasil e do mundo, incluindo e as de matriz indígena e africana.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Identidade cultural do povo brasileiro e danças populares.

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Língua Portuguesa, Artes.

TEMA: DANÇA BRASILEIRAS

Nesta semana iremos abordar algumas danças brasileiras como: Forró, Samba, Hip-Hop, 
Axé, Frevo.

APRESENTAÇÃO:

As danças brasileiras são manifestações da diversidade cultural e histórica do país, ex-
pressando-se artisticamente de formas distintas. A prática de danças trabalha não apenas 
o corpo, mas também a mente, as emoções e até mesmo o desempenho escolar da criança.

Fonte: < https://www.todoestudo.com.br/educacao-fisica/dancas-brasileiras >. Acesso em: 31 mar. 2021.

ATIVIDADES

1 – Responda:
a) O que é dança? 

b) O que você sente quando dança? 

c) Gosta de dançar? 

https://www.todoestudo.com.br/educacao-fisica/dancas-brasileiras
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d) O que são danças brasileiras?

2 – Preste bastante atenção nas gravuras e, de acordo com o que observou, escreva o 
nome da dança.

 

______________________________________

  
________________________________  ________________________________

Disponível em: < https://www.google.com/amp/s/www.estudopratico.com.br/quais-os-tipos-e-as-caracteristicas-do-forro-e-quem-
criou-esse-ritmo/amp/>. Acesso em: 30 mar. 2021.

Disponível em: < https://www.almanaquedacultura.com.br/eventos/carnaval/carnaval-2016-mangueira-encerra-desfile-do-rio-com-
tema-da-bateria-da-novela-fera-ferida/ >. Acesso em: 30 mar. 2021.

Disponível em: < https://www.sabra.org.br/site/hip-hop/>. Acesso em: 30 mar. 2021.

3 – Qual das imagens acima você mais gostou? Represente por meio de desenho a sua 
dança preferida, caso a sua dança não esteja em nenhuma destas imagens, escreva o 
nome da dança e faça o desenho.

https://www.google.com/amp/s/www.estudopratico.com.br/quais-os-tipos-e-as-caracteristicas-do-forro-e-quem-criou-esse-ritmo/amp/
https://www.google.com/amp/s/www.estudopratico.com.br/quais-os-tipos-e-as-caracteristicas-do-forro-e-quem-criou-esse-ritmo/amp/
https://www.almanaquedacultura.com.br/eventos/carnaval/carnaval-2016-mangueira-encerra-desfile-do-rio-com-tema-da-bateria-da-novela-fera-ferida/
https://www.almanaquedacultura.com.br/eventos/carnaval/carnaval-2016-mangueira-encerra-desfile-do-rio-com-tema-da-bateria-da-novela-fera-ferida/
https://www.sabra.org.br/site/hip-hop/


118

SEMANA 5

UNIDADE (S) TEMÁTICAS: 

Danças.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO: 

Danças do Brasil e do mundo. Danças de matriz indígena e africana.

HABILIDADE(S): 

(EF35EF11P3) Experimentar diversas estratégias para a execução de elementos constitutivos das 
danças populares do Brasil e do mundo, incluindo as de matriz indígena e africana.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Danças populares pelas regiões brasileiras, Catira e Baião.

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Língua Portuguesa.

TEMA: DANÇAS: CATIRA E BAIÃO

Caro estudante, nesta semana você irá relembrar algumas danças FOLCLÓRICAS: Mara-
catu, Samba de roda, Frevo, Catira, Quadrilha, Baião.. 

APRESENTAÇÃO:

DANÇAS FOLCLÓRICAS - O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tra-
dições e a cultura de uma determinada região. As danças folclóricas brasileiras caracte-
rizam-se pelas músicas animadas (com letras simples e populares).

ATIVIDADES

1 – A Catira também é conhecida como cateretê. É uma dança caracterizada de passos, 
batidas de pés e palmas dos dançarinos. Ligada à cultura caipira, é típica da região do 
interior dos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás, Mato Grosso. O instrumento 
utilizado é a viola, tocada geralmente por um par de músicos.
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 Disponível em: <https://www.7mboots.com.br/danca-catira-descubra-como-surgiu-a-tradicional-danca-sertaneja/>.  

Acesso em: 30 mar. 2021.
Disponível em: <https://escolaeducacao.com.br/amp/catira/>. Acesso em: 30 mar. 2021.

Agora observe as gravuras acima e escreva como é a vestimenta de quem dança catira, 
quais as partes do corpo mais utilizadas na coreografia, e qual o instrumento utilizado 
na dança.

https://www.7mboots.com.br/danca-catira-descubra-como-surgiu-a-tradicional-danca-sertaneja/
https://escolaeducacao.com.br/amp/catira/
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2 – Baião: Ritmo musical, com dança típica da região nordeste do Brasil. Os instrumentos 
usados para tocar o baião: triângulos, viola, acordeom e flauta doce. A dança ocorre em 
pares (homem e mulher) com movimentos parecidos com o forró (dança com corpos 
colados). O grande representante do baião foi Luiz Gonzaga. 

AGORA, ESCREVA O NOME DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA TOCAR ESSE RITMO 
MUSICAL, DE ACORDO COM AS GRAVURAS:

3 – Procurar em revista, jornal ou livro um instrumento que tenha semelhança com 
aqueles usados para tocar Catira e Baião, recorte e cole. Caso não tenha revista e nem 
jornal pode fazer o desenho.
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SEMANA 6

UNIDADE (S) TEMÁTICAS: 

Dança.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO: 

Danças do Brasil e do mundo. Danças de matriz indígena.

HABILIDADE(S): 

EF35EF10P3) Identificar os elementos constitutivos (história, ritmo, espaço, gestos, trajes típicos, 
etc.) das danças populares do Brasil e do mundo, incluindo as de matriz indígena.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Identidade cultural do povo brasileiro, danças populares.

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Língua Portuguesa e Artes.

TEMA: DANÇA - QUADRILHA

APRESENTAÇÃO:

No Brasil, as quadrilhas são danças que apresentam diferentes formas de se expressar 
de acordo com a região do país, e isso é fruto de uma construção social. A quadrilha é 
uma dança muito comum em festas juninas e possui muitas variações, sendo uma forte 
manifestação cultural.

ATIVIDADES

1 – Leia o texto com bastante atenção:

Existem duas explicações para o nome Festa Junina. A primeira diz que este nome surgiu 
porque as festividades acontecem durante o mês de junho. A outra explicação diz que 
esta festa tem origem em países católicos da Europa e, portanto, seria uma homenagem 
a São João. No princípio, a festa era chamada de Joanina.

De acordo com historiadores, esta festividade foi trazida para o Brasil pelos portugue-
ses, quando o Brasil era governado por Portugal. Outros povos também influenciaram as 
nossas festas juninas como os chineses, espanhóis e franceses.

Da França veio a dança marcada que deu origem às danças de quadrilha. Já a tradição de 
soltar fogos de artifício veio da China, que teria iniciado a fabricação da pólvora. De Por-
tugal e da Espanha teria vindo a dança de fitas, muito comum em festas juninas do Brasil.
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Todos esses elementos culturais dos afro-brasileiros e imigrantes vindos de Portugal, 
Espanha, China e França foram, com o passar do tempo, misturando-se aos aspectos 
culturais dos brasileiros, dando origem às festas juninas como elas são hoje em dia.

Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19641>. Acesso em: 07 abr. 2021.

2 – Agora responda às perguntas:
a) Quais são as duas explicações para o nome Festa Junina? 

b) Quem trouxe essa festividade para o Brasil? 

3 – Complete com os nomes corretos dos países:
a) Introduziu a dança da quadrilha nas nossas festas: __________________________
b) Trouxe para o Brasil a tradição de soltar fogos: _____________________________
c) Ensinaram aos brasileiros a dança de fitas: ________________________________

4 – Observe a imagem:

Fonte: <https://youtu.be/MqAjgQyK3Tw> Acesso em: 07 abr. 2021.

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19641
https://youtu.be/MqAjgQyK3Tw
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De acordo com a imagem, a qual passo de quadrilha se refere: Marque um X na opção 
correta.

( ) Cumprimento das damas

( ) Galope

( ) Túnel

5 – O mês de junho é marcado pelas fogueiras, que servem como centro para a famosa 
dança de quadrilhas. Os balões também compõem este cenário, embora sejam cada vez 
mais raros em função das leis que proíbem esta prática, por causa dos riscos de incêndio. 
As bandeirinhas de papel de seda servem para enfeitar as festas. 

Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19641>. Acesso em: 07 abr. 2021.

Agora faça um lindo desenho com os símbolos da Festa Junina.

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19641

