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PLANO DE ESTUDO TUTORADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
ANO DE ESCOLARIDADE: 3º ANO EF
NOME DA ESCOLA:
ESTUDANTE:
TURMA:
NÚMERO DE AULAS POR SEMANA: 6

TURNO:
TOTAL DE SEMANAS: 4
NÚMERO DE AULAS POR MÊS: 24

SEMANA 1

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

CAMPO DE ATUAÇÃO: Todos os campos de atuação.

PRÁTICAS DE LINGUAGEM: Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma).

OBJETO DE CONHECIMENTO:

Planejamento de texto.

Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma).

HABILIDADE(S):

(EF15LP05A) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situa-
ção comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito 
(escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a 
linguagem, organização e forma do texto e seu tema.

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como 
ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de 
exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, 
quando for o caso.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

— Produção de texto — planejamento e organização.

— Produção de texto: ortografia, regras de concordância, pontuação e expressividade.

INTERDISCIPLINARIDADE(S):

Ciências.
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ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O ESTUDANTE QUER SABER MAIS?

Srs. pais ou responsáveis,

Explique que uma carta do leitor é uma 
carta que um leitor escreve a uma re-
vista, jornal, gibi e/ou site sobre as pu-
blicações feitas, atribuindo sua opinião 
ou sugestão. 

O que a carta deve conter?

• Local e data.

• Destinatário.

•  Impressões sobre o texto lido, ou ví-
deo, agradecimentos, críticas e/ou 
elogios e sugestões.

• Despedida.

• Assinatura.

QUERIDA CRIANÇA,

SE VOCÊ TEM O HÁBITO DE LER 
GIBIS, REVISTAS INFANTIS, 

JORNAIS VOLTADOS PARA O 
PÚBLICO INFANTIL, VOCÊ JÁ 

DEVE TER VISTO ESTE GÊNERO 
TEXTUAL DENOMINADO 

“CARTA DO LEITOR”.

VOCÊ SABIA?

CARTA DO LEITOR É UMA 
CARTA ABERTA, POIS É 

DIRIGIDA A DESTINATÁRIOS 
DESCONHECIDOS, VEICULADA 

EM REVISTAS E JORNAIS, 
PODENDO SER, OU NÃO, 

PUBLICADA.

NESTA ATIVIDADE VAMOS 
APRENDER UM POUCO SOBRE 

ESTE GÊNERO E TENTAR 
PRODUZIR UMA CARTA DO 

LEITOR. ENTÃO, MÃOS À OBRA!!!

Referência sobre o as-
sunto: Site Nova Esco-
la: 

https://novaescola.org.
br/plano-de-aula/4501/
carta-de-leitor-produ-
cao-textual

1 — Leia a carta do leitor publicada no site Ciência Hoje das Crianças.

TEXTO 1

RAIOS, TROVÕES E OUTROS
Olá, pessoal da revista CHC. Somos alunos do 3º ano B. Nós lemos um artigo, 

na CHC 240, sobre raios e trovões e achamos muito interessante este assunto. 
Esclareceu nossas dúvidas de como se proteger dos raios. Gostaríamos que vo-
cês publicassem mais sobre os fenômenos da natureza.

Alunos do 3º ano B. Escola Municipal Professor Ernani Giannico. Taubaté/SP.
Oi, gente! A ideia é ótima! Enquanto pensamos em novas pautas sobre fenô-

menos da natureza, confiram o que já publicamos na CHC digital!
Disponível em: http://chc.org.br/artigo/fala-aqui-307. Acesso em: 23/06/2020.

ATIVIDADES
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2 — Agora, leia a carta do leitor a seguir:

TEXTO 2

CARTA DO LEITOR: REPORTAGEM — ANIMAIS EXÓTICOS
Rio de janeiro, 16 de setembro de 2018.
Olá, pessoal do Canal!
Adorei a reportagem sobre os animais exóticos e também morri de medo da-

queles bichos. Eu não teria uma cobra nem um escorpião em casa, mas gostaria 
de ver de pertinho.

Gostaria que tivessem mostrado outros animais também, como a cacatua, a 
iguana ou a tarântula.

Sabiam que tem gente que cria aranhas? (Brrr!)
Obrigada pela reportagem!!!
Grande beijo,
Maria Luisa da Silva

Disponível em: https://novaescolaproducao.s3.amazonaws.com/txQPBEYhCf4G7gkAfxsP99wsZaxKQPjzAGpV 
wGknfZvRVaySpcHuU6b4U3W8/lpo3-06sqa04-texto-para-impressao-carta-de-leitor.pdf. Acesso em: 23/06/2020.

3 — Apesar das diferenças, as cartas do leitor mantêm a mesma estrutura. A que con-
clusão podemos chegar? Preencha o quadro com as partes correspondentes à 
estrutura das duas cartas do leitor.

ESTRUTURA DA CARTA DO LEITOR TEXTO 1 TEXTO 2

Como se inicia a carta? (Local, 
data)

A quem a carta é enviada 
(destinatário)?

Nesta parte temos as impressões 
do autor (sobre o texto lido, ou 
vídeo, agradecimentos, críticas 
e/ou elogios e sugestões).

Como o autor finaliza a carta. 
(Despedida)

Nesta parte, o autor precisa dizer 
quem é que está enviando a carta.
(Assinatura)
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4 — Como você pôde perceber, a estrutura desse gênero textual fica bem clara na atividade 3. Sua 

tarefa agora é ler, a seguir, outra notícia do site Ciência Hoje das Crianças e depois planejar e pro-

duzir uma “carta do leitor” utilizando tudo que você aprendeu nas atividades anteriores. Vamos lá?

GIGANTES EM PERIGO!
CHC Artigo

Eles são grandes e gorduchos. Chegam a pesar 600 quilos e medir quase qua-
tro metros de comprimento. Seria assustador encontrar com um animal assim? Que 
nada… Eles são dóceis! Têm mais medo de você do que você pode ter deles. Há os 
que vivem na água doce e os que nadam em água salgada. De quem estamos falan-
do? Dos peixes-boi! Esses amáveis gigantes que estão correndo grande perigo de 
desaparecer!

Extremamente dócil, o peixe-boi está ameaçado de extinção.
Foto Edson Acioli

Nada parece aborrecer os peixes-boi. Temos a impressão de que estão sempre 
tranquilos, porque nadam de forma lenta quando estão se alimentando. Mas, se pre-
cisam fugir, tratam de acelerar. Esses mamíferos aquáticos respiram de forma bem 
tímida, colocando apenas as narinas para fora da água. Por isso é tão difícil que al-
guém consiga vê-los!

No Brasil, existem duas espécies de peixe-boi: o da Amazônia, que vive na região 
Norte; e o marinho, que habita águas costeiras da região Nordeste – foi esse que os 
marinheiros de Pedro Álvares Cabral avistaram, em 1500, e disseram; “ele tem ore-
lhas do tamanho dos braços!”. 

Disponível em: http://chc.org.br/artigo/gigantes-em-perigo. Acesso em:30/06/2020.

Alexandra Costa
Instituto Bicho d’água: Conservação Socioambiental
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Iran Normande
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
Resex Marinha da Lagoa do Jequiá

O espaço a seguir é para você escrever a sua carta do leitor para o site Ciência 
Hoje das Crianças!
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SEMANA 2

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

CAMPO DE ATUAÇÃO: Todos os campos de atuação; Campo da vida pública.

PRÁTICAS DE LINGUAGEM: Análise linguística/semiótica (Ortografização).

OBJETO DE CONHECIMENTO:

Morfossintaxe.

Forma de composição dos textos.

HABILIDADE(S):

(EF03LP09) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de propriedades aos subs-
tantivos.

(EF03LP23) Analisar o uso de adjetivos em cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital 
(cartas do leitor ou de reclamação a jornais ou revistas), digitais ou impressas.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

— Substantivos.
— Adjetivos e artigos.
— Adjetivos segundo gênero e tipos de texto.

INTERDISCIPLINARIDADE(S):

Geografia.

ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O ESTUDANTE QUER SABER MAIS?

Srs. pais ou responsáveis,

Nesta aula continuaremos traba-
lhando com cartas do leitor, mas 
agora a criança terá que com- 
preender o que é um adjetivo e 
como ele funciona nos textos. 

Durante a realização das ativi-
dades 1 a 5, o objetivo será que a 
criança entenda que o adjetivo 
indica uma característica de algu-
ma coisa ou alguém. Esta carac-
terística pode ser uma qualidade 
ou defeito, um modo de ser ou de 
estar, ou aparência.

QUERIDA CRIANÇA!

VOCÊ JÁ ESTUDOU SOBRE 
ADJETIVOS? SABE PORQUE 

UTILIZAMOS ESSAS PALAVRAS 
EM UM TEXTO?

HOJE VAMOS APRENDER 
SOBRE OS ADJETIVOS. 

ELES CARACTERIZAM UM 
SUBSTANTIVO E POR ISSO SÃO 

MUITO IMPORTANTES. 

Se você não conhece nada 
sobre o Cerrado, você pode 
acessar o link a seguir e 
aprender um pouco sobre 
esse tipo de vegetação: ht-
tps ://w w w.youtube.com/
watch?v=q0_XODQ0GGg. 
Acesso em: 23/06/2020.

Preste atenção a tudo: ve-
getação, solo, céu, animais, 
clima, etc.

Referência sobre o assunto: 
Site Nova escola: https://
novaescola.org.br/plano-de-
-aula/3513/carta-de-leitor-
-adjetivos-na-composicao.
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1 — Leia, silenciosamente, o texto abaixo e responda oralmente às questões:

CERRADO
Olá, tudo bem? Achamos ( ) o texto sobre o Cerrado. Aprendemos 
que no Cerrado existem muitas árvores ( ) e que tudo lá é meio 
( ). As árvores não têm muitas folhas e o sol é ( ). Mas o céu é 
( )! Agora, eu quero saber mais sobre a Amazônia.
Maria Eduarda, Talita, Geovana e Mirele. Jarinu/SP.

Disponível em: http://chc.org.br/artigo/fala-aqui-julho/. Acesso em: 23/06/2020.

a) Você entendeu essa carta do leitor? 

b) Está faltando alguma coisa?

c) O que devemos fazer para que essa carta tenha sentido? 

d) Que tipo de palavras poderíamos colocar nos espaços vazios?

2 — Complete os espaços da carta da Atividade 1 com as características que você acha 
que faltam para que ela tenha sentido.

 Por exemplo, vou começar para você: 

CERRADO
Olá, tudo bem? Achamos (legal) o texto sobre o Cerrado. Aprendemos 
que no Cerrado existem muitas árvores ( ) e que tudo lá é meio 
( ). As árvores não têm muitas folhas e o sol é ( ). Mas o céu é 
( )! Agora, eu quero saber mais sobre a Amazônia.
Maria Eduarda, Talita, Geovana e Mirele. Jarinu/SP.

Disponível em: http://chc.org.br/artigo/fala-aqui-julho/. Acesso em: 23/06/2020.

3 — Leia a carta que você completou com as características correspondentes. Chama-
mos essas características de: ADJETIVOS.

 Você acha que as autoras gostariam do texto com os adjetivos que você utilizou? 

ATIVIDADES
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4 — Agora leia a carta original e responda às questões oralmente:

CERRADO
Olá, tudo bem? Achamos legal o texto sobre o Cerrado. Aprendemos que no 

Cerrado existem muitas árvores baixas e que tudo lá é meio seco. As árvores não 
têm muitas folhas e o sol é forte. Mas o céu é azul! Agora, eu quero saber mais 
sobre a Amazônia.

Maria Eduarda, Talita, Geovana e Mirele. Jarinu/SP.
Disponível em: http://chc.org.br/artigo/fala-aqui-julho/. Acesso em: 23/06/2020.

a) Os adjetivos que você colocou na carta com espaços têm o mesmo sentido des-
ses apresentados na carta original? 

b) Se trocarmos o adjetivo legal pelo adjetivo difícil, a carta ficará com o mesmo 
sentido? 

5 — Agora, vamos utilizar o dicionário! Pode ser impresso ou digital, se você não possui um 
dicionário impresso, pesquise na internet ou pergunte para alguém da sua família.

 Quais adjetivos as autoras poderiam ter colocado no lugar de:

 Legal: 

 Baixas: 

 Seco: 

 Forte: 
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UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

CAMPOS DE ATUAÇÃO: Campo da vida cotidiana. 

PRÁTICA(S) DE LINGUAGEM: Análise linguística/semiótica (Ortografização); Produção de textos 
(escrita compartilhada e autônoma).

OBJETO DE CONHECIMENTO:

Forma de composição do texto.

Escrita colaborativa.

HABILIDADE(S):

(EF03LP17) Identificar e reproduzir, em gêneros epistolares e diários, a formatação própria des-
ses textos (relatos de acontecimentos, expressão de vivências, emoções, opiniões ou críticas) e 
a diagramação específica dos textos desses gêneros (data, saudação, corpo do texto, despedida, 
assinatura);

(EF03LP13) Planejar e produzir cartas pessoais e diários, com expressão de sentimentos e opiniões, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções dos gêneros 
carta e diário e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

— Linguagem e construção de gêneros epistolares e diários. 

— Produção de texto.

— Produção de texto: carta e diários.

INTERDISCIPLINARIDADE(S):

Ensino Religioso.

SEMANA 3
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ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O ESTUDANTE QUER SABER MAIS?

Srs. pais ou responsáveis,

Você já teve um diário ou conhe-
ceu alguém que tinha?

Explique à criança que o diário 
pessoal é um registro que uma 
pessoa faz num livro ou caderno 
dos acontecimentos diários, con-
tando sobre tudo o que lhe acon-
teceu: seus sentimentos, desejos, 
segredos etc. 

QUERIDA CRIANÇA!

VOCÊ JÁ TEVE OU TÊM UM 
DIÁRIO PESSOAL? O QUE 

VOCÊ SABE SOBRE DIÁRIO 
PESSOAL?

PARA QUE SERVE O DIÁRIO 
PESSOAL? CONHECEM ALGUÉM 

QUE FAZ USO DE UM DIÁRIO?

VOCÊ JÁ ASSISTIU FILME(S) 
COM O TÍTULO “DIÁRIO”? QUAL?

FAÇA AS ATIVIDADES PARA 
APRENDER UM POUCO MAIS 

SOBRE ESSE ASSUNTO.

Você sabia? Os diários eram 
utilizados para manifestações 
públicas e comunitárias, cujo 
objetivo era narrar aconteci-
mentos de um determinado 
grupo social: diário de classe, 
diário de bordo, diário de via-
gem, diário de guerra. O diário, 
como instrumento de autorre-
flexão, surgiu mais tarde. O diá- 
rio pessoal é um gênero que 
expressa, por escrito, a vida 
de uma pessoa por ela mesma 
e que qualquer pessoa pode 
fazer uso do diário, bastando 
iniciativa e compromisso.

Referência: https://novaes 
cola.org.br/plano-de-aula/ 
3311/diario-exercitando-a-di 
agramacao-do-genero.

ATIVIDADES

1 — A seguir você conhecerá um texto de um diário pessoal. Leia com atenção. 
03 de novembro. 
Meu Diário, 
Passaram-se dois dias que eu não escrevo em você. Tenho 1.000 novidades!!! 
No dia 01, eu fui viajar para o litoral e lá me diverti muito: primeiro, acordei, tomei 

café e tomei banho. Brinquei muito. Comi tanta coisa boa que até engordei!! Já estou 
em casa. Logo volto para a escola! Muitos serão os deveres: tabuada, contas... 

Vou te contar um segredo. Vou contar só para você: Eu acho que estou gostando 
do Lucca! Ele é o menino mais lindo do condomínio! Não conte para ninguém, viu? 

Arquivo saudades: estou com saudades de meus amigos. Veja quem são: Nicole, 
Victória e Maria Eduarda. Vou marcar um encontro! 

Bem, são essas as novidades! Amanhã, estarei de volta! Durma bem, 
Beijossssssss
Assinado: eu!

Disponível em: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/3311/diario-exercitando-a-diagramacao-do-genero. Acesso em: 24/06/2020.
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 Agora responda.

a) A pessoa que escreve o diário assina “eu” no lugar de seu nome. Por que será que 
ela faz isso?

b) Com quem essa pessoa está conversando?

c) Vamos conhecer como se organiza o texto de um diário pessoal. Siga as ins- 
truções.

 Vamos colorir de lápis de cor.

 • verde o destinatário

 • amarelo a data

 • vermelho todos os acontecimentos contados no diário

 • azul a despedida

 • laranja a assinatura 
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 Reescreva o texto do diário pessoal no quadro a seguir. Coloque cada parte do 
texto no lugar certo! Dica: siga as cores que utilizou para marcar o texto.

Estrutura Do Diário Pessoal Partes Do Texto Correspondente

Destinatário  

Data  

Todos os acontecimentos 
contados no diário 

(chamamos de CORPO DO 
TEXTO)

  

Despedida  

Assinatura  
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Para saber mais!

Um registro importante:
o diário que marcou a história da humanidade!

Anne Frank
(1929-1945)

Foi uma jovem judia vítima de perseguição na Segunda 
Guerra Mundial. Morreu jovem. Deixou escrito um diário, 
que foi publicado por seu pai, sobrevivente.

Imagem disponível em: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2730/diario-
conhecendo-o-genero. Acesso em: 01/07/2020.

Em Diário de um Banana, Greg nos conta as desventuras 
de sua vida escolar. Em busca de um pouco de populari-
dade (e também de um pouco de proteção), o garoto se 
envolve em uma série de situações que procura resolver 
de uma maneira muito particular. No primeiro livro da 
coleção, o autor e ilustrador Jeff Kinney nos apresenta 
um herói improvável e encantador.

Disponível em: https://www.amazon.com.br/Jeff-Kinney/e/B001J93AUI/ref=dp_
byline_cont_book_1. Acesso em: 01/07/2020.

Os livros da série falam da adolescente Jamie Kelly, que 
tem que lidar com sua mãe, que cozinha muito mal, com 
seu cachorro, o Fedido, que sempre é inconveniente 
com ela, com sua amiga, Isabella, que é excêntrica (um 
pouco louca) e com sua arqui-rival, Angelina, menina loi-
ra muito bonita com quem compete pela popularidade 
em sua escola.

Disponível em: https://www.amazon.com.br/Jeff-Kinney/e/B001J93AUI/ref=dp_
byline_cont_book_1. Acesso em: 01/07/2020.
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UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

CAMPOS DE ATUAÇÃO: Todos os campos de atuação; Campo da vida cotidiana.

PRÁTICAS(S) DE LINGUAGEM: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma).

OBJETO DE CONHECIMENTO:

Compreensão em leitura; Decodificação/Fluência de leitura.

HABILIDADE(S):

(EF03LP11) Ler e compreender, com autonomia, textos injuntivos instrucionais (receitas, instruções 
de montagem etc), com a estrutura própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos 
a serem seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos gráfico-visuais, considerando a situa-
ção comunicativa e o tema/assunto do texto.

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e 
fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

—  Leitura e interpretação de textos injuntivos instrucionais (receitas, instruções de montagem etc).
— Linguagem e construção de textos injuntivos instrucionais.
— Leitura e interpretação de textos: desenvolvimento de fluência leitora.

INTERDISCIPLINARIDADE(S):

Matemática e Ciências.

ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O ESTUDANTE QUER SABER MAIS?

Srs. pais ou responsáveis,

Nesta aula vamos trabalhar com 
as receitas culinárias. Se possível, 
mostre à criança algumas receitas 
(seja em suportes impressos como 
revistas ou jornais ou na internet). 
Faça com que ela perceba que nas 
receitas sempre há duas partes:  
ingredientes e modo de fazer.

QUERIDA CRIANÇA!

VOCÊ JÁ LEU ALGUMA 
RECEITA CULINÁRIA? VOCÊ 

SABE QUAIS SÃO AS PARTES 
DE UMA RECEITA CULINÁRIA?

O QUE CARACTERIZA CADA 
UMA DESSAS PARTES?

PARA QUE SERVE UMA 
RECEITA CULINÁRIA?

AO REALIZAR ESTA ATIVIDADE 
VOCÊ FARÁ IMPORTANTES 
DESCOBERTAS SOBRE ESTE 

GÊNERO TEXTUAL.

Se for possível e você tiver 
esses ingredientes em casa, 
que tal preparar estas recei-
tas deliciosas e nutritivas?

Referência sobre o assunto: 
Site Nova Escola — https://
novaescola.org.br/plano- 
d e - a u l a / 3 3 0 2 / r e c e i t a - 
compreensao-textual-de -
textos-escritos

SEMANA 4
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1 — Leia as receitas culinárias silenciosamente, e depois leia em voz alta para alguém de 
sua família.

 Receita 1

VITAMINÂNA
Ingredientes:

 nanicas maduras. 

 de leite gelado.
Açúcar a gosto.

Modo de fazer

Descasque as .

  (com a ajuda de um adulto) todas em rodelas grossas e coloque no 
liquidificador. 

Acrescente os  de leite.

Bata no liquidificador por dois minutos.
Experimente. Se necessitar adoçar coloque açúcar a gosto (aos poucos) até 

atingir o sabor desejado.
Beba ainda gelado.

Texto disponível em: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/3302/receita-compreensao-textual-de-textos-escritos.  
Acesso em: 24/06/2020.

 Receita 2

SALADIM DE FRUTAS
Ingredientes: 
3 bananas nanicas maduras 
3 maçãs 
5 laranjas 
10 morangos 
1 mamão pequeno 

ATIVIDADES
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Modo de fazer: 
1. Descasque as bananas, as laranjas e o mamão. 
2. Separe duas laranjas para espremer e tirar seu suco. 
3. Corte todas as frutas em pedaços pequenos. 
4. Coloque tudo em uma travessa. 
5. Acrescente o suco das duas laranjas e misture tudo.

2 — Agora responda:

a) Qual é o nome da primeira receita? Por que você acha que ele foi escrito desse 
modo? 

b) E a segunda receita? Na sua opinião, por que seu nome é “Saladim”? 

c) Quais as semelhanças entre as duas receitas?

d) Quais as diferenças entre as duas receitas?

3 — O que você aprendeu sobre o gênero textual receita culinária? Registre suas 
conclusões listando as características deste gênero.

SE LIGA NA DICA! 

Que tal fazer e saborear estas receitas deliciosas com a ajuda de um adulto?
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UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

Números.

OBJETO DE CONHECIMENTO:

Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com números naturais: adição e subtração.

HABILIDADE(S):

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver proble-
mas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

— As ideias da adição.

— Cálculo mental, arredondamento e resultado aproximado.

— Adição sem reagrupamento.

— Adição com reagrupamento.

INTERDISCIPLINARIDADE(S):

Língua Portuguesa.

PLANO DE ESTUDO TUTORADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
ANO DE ESCOLARIDADE: 3º ANO EF
NOME DA ESCOLA:
ESTUDANTE:
TURMA:
NÚMERO DE AULAS POR SEMANA: 6

TURNO:
TOTAL DE SEMANAS: 4
NÚMERO DE AULAS POR MÊS: 24

SEMANA 1
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ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O ESTUDANTE QUER SABER MAIS?

Srs. pais ou responsáveis,

Apresente a situação-problema 
e questione o que a criança pode 
fazer para responder a questão 
proposta. Deixe que ela realize a 
leitura individualmente. Após a 
leitura, deixe que a criança pense 
em estratégias pessoais para a re-
solução. 

OLÁ CRIANÇA!

QUEBRANDO A CUCA!

EXISTE APENAS UMA FORMA 
DE REALIZAR CÁLCULOS?

QUE OUTRAS ESTRATÉGIAS 
PODEMOS UTILIZAR PARA 

RESOLVER UMA OPERAÇÃO 
SEM UTILIZAR O ALGORITMO 

CONVENCIONAL?

COMO SABEMOS QUAL É A 
MELHOR FORMA DE RESOLVER 

UMA OPERAÇÃO?

DÁ PARA RESOLVER UMA 
MESMA OPERAÇÃO DE FORMAS 

DIFERENTES?

PENSE, E REALIZE AS 
ATIVIDADES COM ATENÇÃO!

Referência sobre o assunto: 
Site Nova Escola https://
novaescola.org.br/plano-
de-aula/96/diferentes-
estrategias-para-o-calculo-
da-adicao. Acesso em: 
24/06/2020.

ATIVIDADES

1 — Resolva a situação-problema sem utilizar a operação convencional e analise as 
estratégias de cálculos utilizadas por você para chegar ao resultado deste desa-
fio, respondendo as questões abaixo.

 Desafio!

José e Ricardo fazem parte de um time de basquete. Em um jogo, José 
marcou 35 pontos e Ricardo marcou 28 pontos. Quantos pontos os dois mar-
caram juntos?
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a) Quais são os dados que o problema revela para encontrarmos a solução?

b) Qual é a operação que deve ser realizada?

c) Apresente uma estratégia de cálculo para a situação-problema diferente do 
algoritmo convencional.

d) O que você fez para chegar a esse resultado? Registre a explicação.

e) Sem usar lápis e papel faça os cálculos a seguir e se tiver uma calculadora você 
pode conferir os seus resultados.

 45 + 14 = 327 + 419 = 368 + 1024 =
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UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

Números.

OBJETO DE CONHECIMENTO:

Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com números naturais: adição e subtração.

HABILIDADE(S):

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver proble-
mas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

— As ideias da adição.
— Cálculo mental, arredondamento e resultado aproximado.
— Adição sem reagrupamento.
— Adição com reagrupamento.

INTERDISCIPLINARIDADE(S):

Língua Portuguesa.

ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O ESTUDANTE QUER SABER MAIS?

Srs. pais ou responsáveis,

O propósito dessa atividade é a 
criança aprender que desenhos, 
esquemas, decomposição e rea-
grupamento dos numerais podem 
ajudá-la a realizar diversos cálcu-
los e compreender melhor as ope-
rações.

QUERIDA CRIANÇA!

EXISTEM DIVERSAS 
MANEIRAS DE REALIZAR 
CÁLCULOS. UMA DELAS 
É A DECOMPOSIÇÃO E O 
REAGRUPAMENTO DOS 

NUMERAIS, COMO VOCÊ 
VERÁ A SEGUIR. 

PARA REGISTRO E 
REALIZAÇÃO DOS 

CÁLCULOS DE ADIÇÃO, 
AINDA É POSSÍVEL UTILIZAR 

ESQUEMAS E DESENHOS 
ALÉM DO ALGORITMO 

CONVENCIONAL.

Referência sobre o assunto: 
Site Nova Escola https://
novaescola.org.br/plano-
de -aula/96/diferentes-es-
trategias-para- o - calculo -
da-adicao

SEMANA 2
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1 — Observe a estratégia de cálculo e res-
ponda às questões:

 Para realizar o cálculo da adição 35 + 28, 
podem ser feitos esquemas, desenhos 
ou decomposição como apresentado na 
imagem ao lado:

a) Você já havia pensado nessa forma 
de calcular?

b) Você acha que fazer a decomposição dos numerais pode ajudar a resolver a 
operação?

c) Há somente essa forma de decomposição dos numerais para resolver cálculos? 
Você já pensou uma forma diferente para realizar cálculos?

2 — Há outras formas de decomposição que podem nos ajudar a realizar cálculos. 
Observe:

35 = 33 + 2
28 = 20 + 8

33 + 20 = 53
2 + 8 = 10

53 + 10 = 63

35 = 10 + 10 + 10 + 5
28 = 10 + 10 + 8

10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50
8 + 5 = 13
50 + 13 = 63

3 — Agora resolva o desafio:
 Paulo e Marcelo fazem coleção de figurinhas. Paulo possuía 24 figurinhas e Marcelo 19. 

No dia das crianças, os meninos ganharam 15 figurinhas cada um. Quantas figurinhas 
cada um possui agora? Registre os resultados, em seu caderno, utilizando suas estra-
tégias pessoais.

ATIVIDADES
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UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

Números.

OBJETO DE CONHECIMENTO:

Problemas envolvendo significados da adição e da subtração: juntar, acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar quantidades.

HABILIDADE(S):

(EF03MA06A) Resolver problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acres-
centar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de 
cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental.

(EF03MA06B) Elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acres-
centar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de 
cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

Resolução de problemas com adição e subtração.

INTERDISCIPLINARIDADE(S):

Língua Portuguesa.

ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O ESTUDANTE QUER SABER MAIS?

Srs. pais ou responsáveis,

Peça a criança que leia os enuncia-
dos das atividades. Verifique se há 
algum problema de interpretação 
das situações. Solicite a ela que 
solucione e explique como resol-
veu essas situações-problemas.

QUERIDA CRIANÇA!

PODEMOS UTILIZAR 
DIFERENTES ESTRATÉGIAS 
PARA SOLUCIONAR UMA 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 
ENVOLVENDO A ADIÇÃO, COMO 

DECOMPOR UM NÚMERO OU 
UTILIZAR O ALGORITMO PARA 

OBTER OS RESULTADOS. 
VAMOS RESOLVER 

ALGUNS DESAFIOS?

Referência sobre o assunto: 
Site Nova Escola — https://
novaescola.org.br/plano-
de-aula/990/vamos-somar. 
Acesso em: 25/06/2020.

SEMANA 3
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1 — Resolva o desafio e responda às questões.
 Essas são as cartas de Bruno durante um jogo. O que você pode fazer para saber 

quantos pontos ele tem?

830

100

3.000

Resolução:

a) Como você solucionou essa situação?

b) Explique sua estratégia.

c) É possível solucioná-la de outra maneira? Dê um exemplo.

d) Qual foi o número de pontos encontrados?

2 — Resolva a situação-problema utilizando a estratégia que desejar:
 Tereza e Sônia pediram doações de brinquedos para distribuir no dia das crianças. 

Tereza conseguiu 550 bonecas e 582 bolas em doações. Sônia conseguiu 720 carri-
nhos e 830 raquetes. Quantos brinquedos elas terão para distribuir?

ATIVIDADES
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UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

Números.

OBJETO DE CONHECIMENTO:

Problemas envolvendo significados da adição e da subtração: juntar, acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar quantidades.

HABILIDADE(S):

(EF03MA06A) Resolver problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, 
separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato 
ou aproximado, incluindo cálculo mental.

(EF03MA06B) Elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, 
separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato 
ou aproximado, incluindo cálculo mental.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

Resolução de Resolução de problemas com adição e subtração.

INTERDISCIPLINARIDADE(S):

Língua Portuguesa e Ciências.

ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O 
ESTUDANTE

QUER SABER MAIS?

Srs. pais ou responsáveis,

Peça à criança que leia os enunciados das 
atividades. Verifique se há algum problema 
de interpretação das situações e auxilie-a 
na compreensão. Explore a tabela da ativi-
dade 1. Pergunte a ela que dados aparecem 
na tabela, explore a leitura desses dados. 
Pergunte, por exemplo, quantas vacinas fo-
ram dadas na segunda-feira? Em qual dia da 
semana foram ofertadas 2.127 vacinas? É 
importante explorar primeiramente a leitu-
ra dos dados na tabela porque as perguntas 
principais do problema exigem uma opera-
ção. Verifique se a criança é capaz de loca-
lizar as informações na tabela. 

Na atividade 2, a criança pode apresentar 
dificuldades em elaborar uma situação-pro-
blema, portanto auxilie a criança na produ-
ção de acordo com os dados apresentados 
na atividade.

OLÁ CRIANÇA!

HOJE VAMOS RESOLVER 
MAIS ALGUMAS 

SITUAÇÕES-PROBLEMAS 
E TAMBÉM VAMOS 

APRENDER A 
ELABORAR UMA 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 
COM OS DADOS 
APRESENTADOS.

E ENTÃO? VAMOS LÁ, 
APRENDER UM POUCO 

MAIS SOBRE CÁLCULOS?

BONS ESTUDOS!!!

VOCÊ SABIA?

As vacinas protegem o 
nosso corpo e são muito 
eficazes na prevenção 
de doenças infecciosas. 
Pergunte aos seus res-
ponsáveis se sua cartei-
ra de vacinação está em 
dia. Fica a dica!

Referência sobre as 
atividades — Site Nova 
Escola: https://novaes 
cola .org.br/plano - de -
- a u l a / 9 9 0 / v a m o s - s o -
mar#atividade

SEMANA 4
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1 — Na semana de vacinação contra gripe, uma Unidade Básica de Saúde vacinou mui-
tas pessoas. Observe como ficou a oferta de vacinas.

Tabela de vacinação da gripe

Dias Da Semana Oferta De Vacinas

Segunda-Feira 575

Terça-Feira 951

Quarta-Feira 1 134

Quinta-Feira 2 127

Sexta-Feira 3 503

Fonte: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/990/vamos-somar. 
Acesso em: 25 de jun. de 2020.

a) Quantas vacinas foram ofertadas nos três primeiros dias da semana?

 
Resolução: Resposta:

ATIVIDADES
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b) Quantas vacinas foram ofertadas nesta semana?

 
Resolução: Resposta:

2 — Observe os dados apresentados e elabore uma situação-problema utilizando estes 
dados. Depois resolva-a.

LOCAL: TEATRO
CADEIRAS DO LADO A = 954
CADEIRAS DO LADO B = 1 327
CADEIRAS VAZIAS = 719 



27

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

Matéria e energia.

OBJETO DE CONHECIMENTO:

Saúde auditiva e visual.

HABILIDADE(S):

(EF03CI03X) Discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual conside-
rando as condições do ambiente em termos de som e luz no cotidiano das pessoas.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

— Saúde auditiva e visual.
— Condições ambientais prejudiciais à saúde auditiva e visual.

INTERDISCIPLINARIDADE(S):

Arte.
(EF15AR01P3) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais contemporâ-
neas e regionais, se expressando através de desenho, colagem, pintura, dobradura, fotografias, 
gravuras, histórias em quadrinhos, etc., cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório imagético.

PLANO DE ESTUDO TUTORADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS
ANO DE ESCOLARIDADE: 3º ANO EF
NOME DA ESCOLA:
ESTUDANTE:
TURMA:
NÚMERO DE AULAS POR SEMANA: 3

TURNO:
TOTAL DE SEMANAS: 4
NÚMERO DE AULAS POR MÊS: 12

SEMANA 1
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ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O 
ESTUDANTE

QUER SABER MAIS?

Srs. pais ou responsáveis,

Nesta primeira atividade, con-
verse com a criança sobre a 
poluição e suas causas. 

Após a leitura do texto, avalie 
com ela sobre quais os tipos de 
poluição existem no bairro e na 
cidade onde moram.

Ajude-a a perceber, além dos 
diferentes tipos de poluição, 
quais atitudes são necessárias 
para sua redução.

QUERIDA CRIANÇA!

REALIZE A ATIVIDADE 
COM CALMA E, SE 

PRECISAR DE AJUDA, 
PEÇA ORIENTAÇÕES 

PARA UM ADULTO DE 
SUA FAMÍLIA!

NÃO SE PREOCUPE, VOCÊ 
ESTÁ APRENDENDO!

TENHA ATENÇÃO!

Referências sobre o assunto:

CARVALHO, Cristina Astolfi; GARCIA, 
Francisco Martins; RODRIGUES, Ro-
sicler Martins de Almeida. Meu livro 
de Ciências, história e geografia. 3º 
ano: ensino fundamental. 1 ed. São 
Paulo: Editora AJS, 2017.

NIGRO, Rogério G.; SIMIELLI, Maria 
Elena; CHARLIER, Anna Maria. Ápis 
interdisciplinar: ciências, geografia 
e história. 3º ano: ensino fundamen-
tal, anos iniciais. 2. ed. São Paulo: 
Ática, 2017.

ROQUE, Isabel Rabelo; WICARETTA, 
Wagner (ed.). Vem Voar interdis-
ciplinar: ciências, geografia e his-
tória. 3. Ano: ensino fundamental, 
anos iniciais. Obra coletiva: editores 
responsáveis. 1. Ed. São Paulo: Sci-
pione, 2017.

ATIVIDADES

VAMOS CONVERSAR!
A poluição é um dos mais graves proble-

mas causados pela intervenção do homem 
sobre a natureza. A liberação de resíduos 
(gases, lixo, esgoto) ou energia (luz, calor, 
som) no ambiente natural, provoca sérios 
desequilíbrios ecológicos e pode ameaçar 
a vida humana. Por isso, principalmente nas 
cidades, estamos mais expostos à poluição 
do ar, da água, sonora, visual e luminosa. 

O barulho produzido pelo excesso de veí- 
culos automotores (carros, motos, ônibus, caminhões) nas ruas é uma das principais 
causas da poluição sonora. 

Fonte: https://www.pexels.com/.  
Acesso em: 25 de jun. de 2020.
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A enorme quantidade de anúncios, fios elétricos, placas, propagandas, postes, lixo, 
torres de telefone, entre outros, nas vias públicas, causa a poluição visual. Já a poluição 
luminosa é causada pelo excesso de luz artificial nos ambientes e de iluminação pública 
nas ruas.

A poluição visual e luminosa perturbam a nossa visão, distraem as pessoas e os mo-
toristas nas ruas e pode até causar acidentes. A poluição sonora pode causar estados de 
irritação, cansaço e a perda gradativa da nossa audição.

É muito importante aprendermos sobre o que gera a poluição e, principalmente, quais 
as formas de evitar que ela destrua o ambiente e a nossa saúde.

1 — A partir da leitura acima, escreva o que você compreendeu sobre:
 POLUIÇÃO SONORA 

 POLUIÇÃO VISUAL

 POLUIÇÃO LUMINOSA
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2 — Agora, observe bem as duas imagens a seguir:

1

Fonte: https://www.pexels.com/.  
Acesso em: 25 de jun. de 2020.

2

Fonte: https://br.creativecommons.org/.  
Acesso em: 25 de jun. de 2020

a) Por que a imagem 1 apresenta um lugar mais adequado à nossa saúde visual 
e auditiva?

b) Na imagem 2, quais os tipos de poluição você observou?

 ( ) sonora      ( ) luminosa      ( ) da água

 ( ) visual       ( ) do ar

3 — Identifique as causas da poluição, utilizando a letra L para poluição luminosa, a letra 
S para a poluição sonora e a letra V para a poluição visual:

Aparelho de som com 
música muito alta.

Várias placas e anúncios em um 
mesmo estabelecimento comercial.

Sacos de lixo e entulhos na 
calçada.

Excesso de luz artificial nos 
ambientes.

Vários locais soltando fogos 
de artifício. Buzinas de carros nas avenidas.

Iluminação das ruas em 
grandes cidades. Postes e fiação elétrica nas ruas.

Horário do recreio na escola. Muitas pessoas falando alto ao 
mesmo tempo.
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UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

Matéria e energia.

OBJETO DE CONHECIMENTO:

Saúde auditiva e visual.

HABILIDADE(S):

(EF03CI03X) Discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual conside-
rando as condições do ambiente em termos de som e luz no cotidiano das pessoas.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

— Saúde auditiva e visual.

— Hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual.

—  Doenças mais comuns ocasionadas pela poluição sonora e pelo excesso de exposição dos olhos 
à luz solar.

— Prevenção dessas doenças.

ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O 
ESTUDANTE

QUER SABER MAIS?

Srs. pais ou responsáveis,

A partir da leitura do texto desta pri-
meira atividade, converse com a crian-
ça sobre a importância dos cuidados 
com a higiene e proteção dos nossos 
olhos e ouvidos para nossa saúde.

Observem as imagens dos olhos e aju-
de a criança perceber a alteração na 
pupila conforme a presença ou não de 
luz, ou seja, com muita luminosidade a 
pupila fecha e, com pouca luminosida-
de ela abre. 

Para favorecer esta percepção, em 
um ambiente com muita luz, de frente 
para a criança, peça que ela observe 
a sua pupila. Em um outro ambiente, 
preparado com pouca luz, peça que 
ela observe novamente o que aconte-
ce com sua pupila. 

A intenção é que a criança compreen-
da a função da pupila em ambientes 
claros e escuros, que permite o con-
trole da luz e a nossa visão.

QUERIDA CRIANÇA!

NESTA ATIVIDADE 
VAMOS FALAR, 

PRINCIPALMENTE, 
SOBRE OS CUIDADOS 

COM NOSSA AUDIÇÃO 
E VISÃO.

REALIZE A LEITURA 
COM ATENÇÃO E, SE 
PRECISAR DE AJUDA, 
PEÇA ORIENTAÇÕES 

PARA UM ADULTO DE 
SUA FAMÍLIA!

LEMBRE-SE VOCÊ ESTÁ 
APRENDENDO!

Referências sobre o assunto:

CARVALHO, Cristina Astolfi; 
GARCIA, Francisco Martins; RO-
DRIGUES, Rosicler Martins de 
Almeida. Meu livro de Ciências, 
história e geografia. 3º ano: en-
sino fundamental. 1 ed. São Pau-
lo: Editora AJS, 2017.

NIGRO, Rogério G.; SIMIELLI, Ma-
ria Elena; CHARLIER, Anna Maria. 
Ápis interdisciplinar: ciências, 
geografia e história. 3º ano: ensi-
no fundamental, anos iniciais. 2. 
ed. São Paulo: Ática, 2017.

ROQUE, Isabel Rabelo; WICA-
RETTA, Wagner (ed.). Vem Voar 
interdisciplinar: ciências, geo-
grafia e história. 3º Ano: ensino 
fundamental, anos iniciais. Obra 
coletiva: editores responsáveis. 
1. Ed. São Paulo: Scipione, 2017. 

SEMANA 2
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1 — VOCÊ SABIA?
 Quando estamos em lugares com muita luz a pupila (bolinha preta do olho) se fecha 

e em lugares com pouca luz ou escuros ela se abre. Isso acontece, para que a pupila 
absorva a quantidade de luz adequada e possibilite a formação da imagem na parte 
interna do nosso olho. 

MUITA LUZ POUCA LUZ 

pupila fecha pupila abre
Fonte: https://search.creativecommons.org/ 

Acesso em: 25 de jun. de 2020. 

 Os nossos olhos e ouvidos são órgãos muito sensíveis e por isso devemos ter mui-
tos cuidados com a sua higiene e proteção para evitarmos doenças. 

 Quando temos algum problema nos nossos olhos (visão embaçada, dificuldades de 
se adaptar à luz, olhos vermelhos ou lacrimejando) devemos consultar o médico 
chamado Oftalmologista.

 Agora, circule no diagrama as palavras destacadas acima:

T V A E M É D I C O

O X J Ç A W X F G U

L D O E N Ç A S N V

H X Y S O Y Z K S I

O E M B A Ç A D A D

S B I Q E G F D V O

O L K P U P I L A S

L U Z V U R Y Z K L

P Q H I G I E N E S

ATIVIDADES
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2 — Você já fez alguma consulta ou exame de visão ou de audição? Descreva, abaixo, 
como foi. 

 Observação: Caso não tenha feito, pergunte a alguém da sua família a respeito e 
descreva.

3 — Marque as alternativas que indicam hábitos necessários para manter a saúde 
auditiva e visual:

Saúde Auditiva Saúde Visual

Utilizar proteção nos ouvidos 
contra ruídos altos no trabalho.

Olhar diretamente para o sol ou 
luz forte.

Dormir com fones de ouvido e 
música alta.

Ler onde há luz adequada aos 
olhos e não ficar muito tempo 
mexendo no celular ou tablet.

Em eventos e festas, não ficar 
próximo às caixas de som.

Ter cuidados ao usar objetos 
com ponta.

Preferir passeios em meio à 
natureza, longe do excesso de 
barulho.

Lavar os olhos pela manhã.

Fazer a limpeza externa do 
ouvido com uma toalha ou lenço 
de papel macio. 

Usar colírios sem a orientação 
do Oftalmologista.

No trânsito, buzinar com 
toque leve e apenas para fazer 
advertências a fim de evitar 
acidentes.

Coçar, esfregar os olhos com 
as  mãos.

Escolher locais barulhentos para 
conversar e falar alto.

Ficar longe de produtos 
químicos.
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UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

Matéria e energia.

OBJETO DE CONHECIMENTO:

Efeitos da luz nos materiais.

HABILIDADE(S):

(EF03CI02) Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz através de objetos trans-
parentes (copos, janelas de vidro, lentes, prismas, água etc.), no contato com superfícies poli-
das (espelhos) e na intersecção com objetos opacos (paredes, pratos, pessoas e outros objetos 
de uso cotidiano).

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

— Reflexão da luz em diferentes materiais.
—  Passagem da luz através de objetos transparentes (copos, janelas de vidro, lentes, prismas, 

água etc.).

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Arte:
(EF15AR01P3) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais contemporâneas 
e regionais, se expressando através de desenho, colagem, pintura, dobradura, fotografias, gravu-
ras, histórias em quadrinhos, etc., cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simboli-
zar e o repertório imagético.

(EF15AR09P3) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na 
construção do movimento dançado, diferenciando novos movimentos em relação a movimentos 
anteriores.

SEMANA 3
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ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O 
ESTUDANTE

QUER SABER MAIS?

Srs. pais ou responsáveis,

Após a leitura, ajude a criança per-
ceber as diferenças entre os obje-
tos transparentes, translúcidos e 
opacos. Separe alguns objetos, com 
tais características, para que ela 
faça a observação e comparação.

Na segunda atividade, ajude-a a ca-
tegorizar os materiais apresenta-
dos no quadro da atividade anterior.

Participe do teatro de sombras e di-
virta-se também!

QUERIDA CRIANÇA!

NESTA ATIVIDADE 
VAMOS FALAR SOBRE 
O QUE OCORRE COM 
A PASSAGEM DA LUZ 

ATRAVÉS DOS OBJETOS.

NÃO SE ESQUEÇA, VOCÊ 
ESTÁ APRENDENDO. 

ENTÃO, REALIZE A 
ATIVIDADE COM CALMA. 

SE PRECISAR DE 
AJUDA, PEÇA 

ORIENTAÇÕES PARA 
UM ADULTO DE SUA 

FAMÍLIA!

ATENÇÃO!

Referências sobre o assunto:

CARVALHO, Cristina Astolfi; GARCIA, 
Francisco Martins; RODRIGUES, Ro-
sicler Martins de Almeida. Meu livro 
de Ciências, história e geografia. 
3º ano: ensino fundamental. 1 ed. 
São Paulo: Editora AJS, 2017.

NIGRO, Rogério G.; SIMIELLI, Maria 
Elena; CHARLIER, Anna Maria. Ápis 
interdisciplinar: ciências, geogra-
fia e história. 3º ano: ensino fun-
damental, anos iniciais. 2. ed. São 
Paulo: Ática, 2017.

ROQUE, Isabel Rabelo; WICARETTA, 
Wagner (ed.). Vem Voar interdis-
ciplinar: ciências, geografia e his-
tória. 3º Ano: ensino fundamental, 
anos iniciais. Obra coletiva: edito-
res responsáveis. 1. Ed. São Pau-
lo: Scipione, 2017.

ATIVIDADES

Observe as diferenças entre as bolinhas abaixo: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica

Transparente: objeto feito de materiais em que a luz o atravessa e um outro 
objeto colocado atrás dele pode ser visto. 

Translúcido: objeto feito de materiais em que parte da luz o atravessa e um outro 
objeto colocado atrás dele não será visto com nitidez.

Opaco: objeto feito de materiais em que a luz não pode atravessar e um outro 
objeto colocado atrás dele não será visto.
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1 — VAMOS EXPERIMENTAR?
 Separe os objetos abaixo e observe se é possível enxergar através deles. Você pode 

chamar alguém para fazer a experiência junto! 
 Registre no quadro o resultado das suas observações, marcando com um X.

Objetos Enxergo 
Através 

Enxergo Com 
Pouca Nitidez

Não Enxergo 
Através

Copo de vidro vazio

Livro

Garrafa de plástico

Porta da sala

Copo de vidro com água

Tampa de panela

Blusa de uniforme

Caderno

Espelho

2 — Agora, separe os objetos do quadro acima em:

 Translúcidos 

 Transparentes 

 Opacos 

3 — Hora de brincar com sombras!
A sombra é uma região formada pela ausência parcial da luz e, ocorre quando um 

obstáculo (um objeto, nosso corpo ou parte dele) é colocado na frente de uma fonte 
extensa de luz. 

Reúna-se com seus familiares e monte um teatro de sombras. Usem a criatividade 
e divirtam-se!
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Para começar, vamos fazer estas sombras com as mãos na parede?

Fonte: https://br.pinterest.com/. Acesso em: 10 de junho de 2020.
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SEMANA 4

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

Matéria e energia.

OBJETO DE CONHECIMENTO:

Produção do som.

HABILIDADE(S):

(EF03CI01X) Produzir e identificar diferentes sons a partir da vibração de variados objetos e identi-
ficar variáveis que influem nesse fenômeno.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

— Produção do som.
— Diferentes tipos de sons a partir da vibração de variados objetos.

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Arte:

(EF15AR14P3) Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, tim-
bre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de composi-
ção/criação, execução e apreciação musical, através de fontes sonoras diversas na exploração de 
elementos da música e do som no cotidiano.

ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O 
ESTUDANTE

QUER SABER MAIS?

Srs. pais ou responsáveis,

Nesta semana, as ativida-
des contemplam conheci-
mentos sobre a produção e 
identificação dos sons que 
ouvimos. 

A partir da primeira ativida-
de, converse com a criança 
ajudando-a na percepção 
dos diversos sons à sua 
volta e chamando atenção 
para as diferenças entre os 
sons ouvidos.

Participe do conjunto mu-
sical de percussão corpo-
ral e divirta-se!

QUERIDA CRIANÇA!

ESTAMOS NA ÚLTIMA 
ATIVIDADE DO TEMA 

SOBRE MATÉRIA E 
ENERGIA.

ESPERAMOS QUE 
VOCÊ TENHA 

REVISTO CONTEÚDOS 
APRENDIDOS E 

APRENDIDO MAIS.

REALIZE A ATIVIDADE 
COM CALMA E, SE 

PRECISAR DE AJUDA, 
PEÇA ORIENTAÇÕES 

PARA UM ADULTO DE 
SUA FAMÍLIA!

ABRAÇOS!

Referências sobre o assunto:

CARVALHO, Cristina Astolfi; GARCIA, Fran-
cisco Martins; RODRIGUES, Rosicler Mar-
tins de Almeida. Meu livro de Ciências, 
história e geografia. 3º ano: ensino funda-
mental. 1 ed. São Paulo: Editora AJS, 2017.

NIGRO, Rogério G.; SIMIELLI, Maria Elena; 
CHARLIER, Anna Maria. Ápis interdiscipli-
nar: ciências, geografia e história. 3º ano: 
ensino fundamental, anos iniciais. 2. ed. 
São Paulo: Ática, 2017.

ROQUE, Isabel Rabelo; WICARETTA, Wag-
ner (ed.). Vem Voar interdisciplinar: ciên-
cias, geografia e história. 3º Ano: ensino 
fundamental, anos iniciais. Obra coletiva: 
editores responsáveis. 1. Ed. São Paulo: 
Scipione, 2017. 
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1 — Vamos Conversar!
Estamos cercados de som: latidos do 

cachorro, pessoas conversando, canto dos 
pássaros, a televisão, o rádio, barulho dos 
carros, etc.

O som é o resultado das vibrações, de al-
gum objeto ou corpo, que produzem ondas 
sonoras absorvidas pelo sentido da audição. 
Não conseguimos vê-lo, mas conseguimos perceber seus efeitos e algumas de suas 
propriedades: 

Intensidade — refere-se ao som forte (alta intensidade) ou fraco (baixa intensida-
de). Exemplos: quanto mais alto você deixar o volume do seu aparelho de som, maior 
será a intensidade sonora e, se baixar o volume, reduzirá a intensidade sonora.

Duração — refere-se ao tempo durante o qual o som é emitido. Exemplo: o som 
do apito do guarda de trânsito pode ser longo ou curto, dependendo de qual alerta 
ele quer dar aos motoristas.

Altura — permite diferenciar um som agudo (fininho, alto) de um som grave (gros-
so, baixo). Exemplo: geralmente o som da voz das mulheres é mais agudo e dos ho-
mens é mais grave.

Timbre — caracteriza a diferenciação dos sons que possuem a mesma altura e inten-
sidade, mas com ondas sonoras diferentes. Por exemplo, nos permite diferenciar a voz 
de uma pessoa para outra e, o som de um violão com o de uma guitarra.

a) Agora, feche os seus olhos e perceba os sons à sua volta. Descreva os sons que 
você percebeu:

ATIVIDADES
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b) Ligue a propriedade do som com a característica correspondente: 

Timbre

Intensidade

Altura

Duração

Som agudo (fininho, alto)

Duração de emissão do som.

Diferença entre o som do violino e da flauta.

Som grave (grosso, baixo).

Som forte ou fraco.

2 — Classifique os instrumentos musicais segundo a vibração produzida:

Instrumentos 
Musicais

Vibração  
de Cordas

Vibração  
do Ar

Vibração  
de Metal

Vibração  
do Couro

 Flauta
Fonte: https://www.freepik.com/. 
Acesso em: 10 de junho de 2020.

 Tambor
Fonte: https://www.freepik.com/. 
Acesso em: 10 de junho de 2020.

 Violão
Fonte: https://www.freepik.com/. 
Acesso em: 10 de junho de 2020.

 Triângulo
Fonte: https://www.freepik.com/. 
Acesso em: 10 de junho de 2020.

 Saxofone 
Fonte: https://www.freepik.com/. 
Acesso em: 10 de junho de 2020.

 Chocalho
Fonte: https://www.freepik.com/. 
Acesso em: 10 de junho de 2020.

 Guitarra
Fonte: https://www.freepik.com/. 
Acesso em: 10 de junho de 2020.
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3 — Veja a ilustração ao lado! Carlinhos montou um 
conjunto musical com seus amigos para uma 
apresentação na Festa da Família de sua escola. 
Indique os instrumentos musicais que eles es-
tão usando de acordo com o som produzido:

 INSTRUMENTO DE CORDAS (som produzido pela 
vibração de cordas) 

 INSTRUMENTO DE SOPRO (som produzido pela vibração do ar) 

 INSTRUMENTO DE PERCUSSÃO (som produzido pela vibração das mãos, baquetas 
ou outros objetos) 

 OS SONS DO NOSSO CORPO!
 Nosso corpo pode ser usado como instrumento de percussão. Por exemplo, po-

demos produzir sons usando a nossa boca, batendo palmas ou no nosso peito, 
estalando os dedos, batendo os pés, etc.

 Vamos tentar? 
 Coloque uma música divertida.
 Feche os olhos e tente acompanhar a música batendo palmas ou estalando os dedos.
 Em seguida abra os olhos e continue acompanhando a música com outros sons 

produzidos com o seu corpo.
 Você também pode produzir o seu próprio conjunto musical, convidando seus 

familiares para participar da percussão corporal.

Fonte: https://www.freepik.com/.  
Acesso em: 10 de junho de 2020.
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Almeida. Meu livro de Ciências, história e geografia. 3º ano: ensino fundamental.  
1 ed. São Paulo: Editora AJS, 2017.
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acerca do ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Revista 
Práxis, ano VI, nº 12, dezembro de 2014. Disponível em: http://web.unifoa.edu.br/
praxis/numeros/12/11-26.pdf. Acesso em: jun. 2020.
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REFERÊNCIAS
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UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

O sujeito e seu lugar no mundo.

OBJETO DE CONHECIMENTO:

A cidade e o campo: aproximações e diferenças.

HABILIDADE(S):

(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de 
vivência, seja na cidade, seja no campo.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

— Meio Urbano e Meio rural.
— Endereço, Bairro.
— Diferentes modos de vida (maneira de vestir).

INTERDISCIPLINARIDADE(S):

Arte:

(EF15AR01P3) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais contemporâ-
neas e regionais, se expressando através de desenho, colagem, pintura, dobradura, fotografias, 
gravuras, histórias em quadrinhos, etc., cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório imagético.

Ensino Religioso: 

(EF03ER07MG) Identificar os diferentes tipos de espaço e de território, em sua localidade.

PLANO DE ESTUDO TUTORADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
ANO DE ESCOLARIDADE: 3º ANO EF
NOME DA ESCOLA:
ESTUDANTE:
TURMA:
NÚMERO DE AULAS POR SEMANA: 3

TURNO:
TOTAL DE SEMANAS: 4
NÚMERO DE AULAS POR MÊS: 12

SEMANA 1
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ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O ESTUDANTE QUER SABER MAIS?

Prezada Família,

Encaminhamos as atividades aqui 
presentes para orientar e apoiar os 
estudos da criança em casa.

Leia, juntamente com ela, o passo 
a passo de cada atividade para que 
entenda melhor e se sinta confiante 
em fazê-las.

Este PET de Geografia está relacio-
nado aos conteúdos do 1º Bimestre.

Falaremos sobre os diferentes luga-
res no mundo, conhecendo um pou-
co sobre meio rural e urbano.

Aos poucos vamos aprofundando os 
assuntos. É importante que você, em 
casa, acompanhe o nosso estudante. 

QUERIDA CRIANÇA!

VOCÊ IRÁ APRENDER 
O QUANTO SOMOS 

IMPORTANTES NO MUNDO, 
APESAR DELE SER 
MUITO GRANDE.

LEIA AS ATIVIDADES COM 
ATENÇÃO E SEMPRE QUE 

NECESSÁRIO SOLICITE 
AJUDA A UM ADULTO.

PRESTE ATENÇÃO E 
LEMBRE-SE: VOCÊ É CAPAZ!

Referências sobre o  
assunto:

• Livros didáticos

• https://pt.wikipedia.org

Jornais e revistas diversos

ATIVIDADES

DIFERENTES LUGARES: ESPAÇO URBANO E RURAL
Dentre os diferentes lugares que formam o meio em que vivemos, hoje vamos falar do 

Meio Rural e Meio Urbano.
Meio Rural é o espaço compreendido no campo. É uma região não urbanizada, 

destinada a atividades da agricultura e pecuária, extrativismo, turismo rural, silvicultura 
ou conservação ambiental. É no espaço rural onde se produz grande parte dos alimentos 
consumidos no espaço urbano.

Meio Urbano é tudo aquilo que está relacionado com a vida na cidade e com os indivídu-
os que nela habitam, por oposição a rural, que é relativo ao campo ou interior.
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1 — Observe as imagens e responda.

1 2

https://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedaderural.
Acesso em: 04/06/2020.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manaus.
Acesso em: 04/06/2020.

a) Qual das imagens representa o meio urbano?

b) Observando a imagem do meio rural, descreva suas características.

c) Você mora no meio rural ou no meio urbano?

CIDADE ×× CAMPO
Atualmente, a maior parte da população brasileira vive nas cidades. Mas 

nem sempre foi assim. A partir da década de 1960, houve um aumento na 
quantidade de indústrias nas cidades do Brasil. Isso atraiu a população rural 
que buscava melhores condições de vida.

Conforme a população urbana aumentava, crescia também a quantidade 
de moradias e de serviços oferecidos. Esse processo resultou nas caracterís-
ticas das cidades que conhecemos hoje.

Fonte: LUNGOV, Monique. Aprender Juntos. 3º Ano. História. Editora SM. São Paulo, 2017.

DIVERSIDADE DOS MEIOS URBANO E RURAL
Os espaços rurais e urbanos possuem características diversas. Por exemplo, há 

comunidades rurais ricas em pesca, agricultura, agropecuária e outros; e comuni-
dades urbanas ricas em indústrias e comércios diversificados. 
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São as diversidades que marcam as tradições das comunidades, sejam elas 
urbanas ou rurais.

Os elementos da paisagem resultam dos fenômenos 
naturais e das atividades humanas.

2 — Marque se a figura representa uma paisagem do meio urbano ou do meio rural:

https://www.br.iha.com/casas-de-campo-para-alugar-
castiglione-d-orcia_61317. Acesso em: 04 de junho de 2020.

( ) paisagem rural
( ) paisagem urbana

https://pt.wikipedia.org/wiki/Corumb%C3%A1  
Acesso em: 04 de junho de 2020.

( ) paisagem rural
( ) paisagem urbana

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_ind%C3%ADgena_ 
do_Brasil. Acesso em: 04 de junho de 2020.

( ) paisagem rural
( ) paisagem urbana

https://www.flickr.com/photos/governosp/40514173103.  
Acesso em: 04 de junho de 2020.

( ) paisagem rural
( ) paisagem urbana
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3 — Leia o texto a seguir:

Em cada cidade, estado, país, existem modos de vida diferentes. Você já ouviu falar do povo 

Korowai? São um povo do sudeste da Papua, Indonésia. Eles têm um modo de vida bem diferente, 

vivem nas alturas. 

Os Korowai constroem suas casas na altura das copas das árvores. O trabalho de construção 

é feito de forma coletiva pela família.

Quanto mais alta for a casa, maior será o respeito conquistado pela família. Eles têm muita 

habilidade para subir até suas casas que podem chegar até 10 metros de altura. Os recursos para 

construção das casas são originados da floresta. Existem várias tradições cultivadas pelo povo 

Korowai. Os costumes, as lendas e os mitos são passados de geração para geração.
Referência Adaptação. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Korowai_(povo). Acesso em: 04/06/2020.

 Imagine você morando no topo de uma árvore.
 Quais vantagens você percebe nesse tipo de moradia?
 Peça ajuda a sua família para responder.

 Qual a tradição marcante do povo Korowai e com quais 
 recursos as casas são construídas? 

Fonte: https://www.freepik.com/.  
Acesso em: 10 de junho de 2020.
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UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

O sujeito e seu lugar no mundo.

OBJETO DE CONHECIMENTO:

A cidade e o campo: aproximações e diferenças.

HABILIDADE(S):

(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de vivên-
cia, seja na cidade, seja no campo.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

—  Grupos sociais (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, ciganos, entre outros): aspec-
tos culturais e hábitos de vida relacionados ao espaço de vivência (campo, cidade, floresta, rios, 
assentamentos, etc.). 

— Leitura, interpretação e elaboração de representações cartográficas. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Arte

(EF15AR01P3) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais contemporâneas 
e regionais, se expressando através de desenho, colagem, pintura, dobradura, fotografias, gravu-
ras, histórias em quadrinhos, etc., cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simboli-
zar e o repertório imagético.

Ensino Religioso: 

(EF03ER07MG) Identificar os diferentes tipos de espaço e de território, em sua localidade.

ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O 
ESTUDANTE

QUER SABER MAIS?

Prezada Família,

Encaminhamos as atividades aqui pre-
sentes para orientar e apoiar os estudos 
da criança em casa.

Leia, juntamente com ela, o passo a pas-
so de cada atividade para que entenda 
melhor e se sinta confiante em fazê-las.

Nas atividades dessa semana, falaremos 
sobre os elementos que compõem a pai-
sagem e as mudanças nelas ocorridas.

Aos poucos vamos aprofundando os as-
suntos. É importante que você em casa 
acompanhe o nosso estudante.

QUERIDA CRIANÇA!

VOCÊ IRÁ APRENDER 
COMO AS PAISAGENS VÃO 

SE MODIFICANDO PELA 
AÇÃO HUMANA.

LEIA AS ATIVIDADES COM 
ATENÇÃO E, SEMPRE QUE 

NECESSÁRIO, SOLICITE 
AJUDA A UM ADULTO.

E LEMBRE-SE: VOCÊ 
É CAPAZ!

Referências sobre o 
assunto:

• Livros didáticos

• https://pt.wikipedia.org

• Jornais e revistas diversos

SEMANA 2
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TRANSFORMAÇÃO DAS PAISAGENS NATURAIS PELO HOMEM
Na busca por um maior conforto, progresso ou simples vantagem econômica, o 

ser humano acaba por realocar os recursos naturais, mudando as configurações do 
ambiente em que vive. Isso se dá através de atividades como o corte de árvores, o tra-
tamento do solo, criação de animais domésticos, a construção de edifícios, estradas 
asfaltadas, perfuração de montanhas para a abertura de minas ou túneis, ou ainda o 
lançamento de resíduos orgânicos e industriais no ar, rios e mares. Com essas e ou-
tras modificações, temos a paisagem geográfica que nos rodeia, misto de elementos 
naturais e processados.

Texto adaptado https://www.infoescola.com/geografia/transformacao-das-paisagens-naturais-pelo-homem/. 
Acesso em: 04 de junho de 2020.

Como você já sabe, podemos encontrar paisagem natural, que é aquela que o homem 
ainda não modificou, composta por elementos naturais como rios, árvores e montanhas; 
e paisagem humanizada, que é aquela transformada pelo homem, composta por cons-
truções como prédios, casas, lojas, escolas, ruas e estradas.

1 — Marque o quadrinho que corresponde a paisagem:

A

https://pixabay.com/pt/photos/paisagem-edifícios-montagem-988987. 
Acesso em: 04/06/2020.

 ( ) Paisagem Natural

 ( ) Paisagem Humanizada

 ( ) Paisagem Natural

 ( ) Paisagem Humanizada

B

https://www.flickr.com/photos/mturdestinos/40808261592/in/
album-72157691500798962. Acesso em: 04/06/2020.

ATIVIDADES
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2 — Observe a imagem e responda:

https://pt.wikipedia.org/wiki/. Acesso em: 04/06/2020.

a) É uma paisagem natural ou humanizada? Descreva que características você per-
cebe na imagem e que justificam sua resposta. 

b) Os elementos naturais que compõe a paisagem são aqueles formados pela natu-
reza. Os elementos humanizados são aqueles construídos pelos seres humanos. 

 Registre na tabela a seguir esses elementos, separando-os em NATURAIS ou 
HUMANIZADOS:

Naturais Humanizados

Rios — Casa — Ruas — Árvores — Montanhas — Lojas — Escolas
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3 — Desenhe no espaço abaixo uma paisagem natural. Não esqueça de colorir!
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UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

O sujeito e seu lugar no mundo.

OBJETO DE CONHECIMENTO:

A cidade e o campo: aproximações e diferenças.

HABILIDADE(S):

(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de vivên-
cia, seja na cidade, seja no campo.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

— Meio Urbano e Meio rural.
— Endereço, bairro.
— Diferentes modos de vida (maneira de vestir).

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Arte
(EF15AR01P3) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais contemporâneas 
e regionais, se expressando através de desenho, colagem, pintura, dobradura, fotografias, gravu-
ras, histórias em quadrinhos, etc., cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simboli-
zar e o repertório imagético.

(EF15AR23P3) Reconhecer e experimentar em projetos temáticos da cultura regional, as relações 
processuais entre diversas linguagens artísticas.

(EF15AR24P3) Caracterizar e experimentar, brinquedos, brincadeiras, jogos e danças no contexto 
da cultura local e mineira, de diferentes matrizes estéticas e culturais.

Ensino Religioso
(EF03ER03X) Identificar e respeitar datas comemorativas e práticas celebrativas (cerimônias, ora-
ções, festividades, peregrinações, entre outras) de diferentes tradições religiosas e grupos sociais.

SEMANA 3
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ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O 
ESTUDANTE

QUER SABER MAIS?

Prezada Família,

Encaminhamos as atividades aqui pre-
sentes para orientar e apoiar os estudos 
da criança em casa.

Leia, juntamente com ela, o passo a pas-
so de cada atividade para que entenda 
melhor e se sinta confiante em fazê-las.

Nas atividades dessa semana, falaremos 
sobre os elementos que compõem a pai-
sagem e as mudanças nelas ocorridas.

Aos poucos vamos aprofundando os as-
suntos. É importante que você, em casa, 
acompanhe o nosso estudante. 

QUERIDA CRIANÇA!

VOCÊ IRÁ APRENDER 
SOBRE AS MANEIRAS 
DIFERENTES DE SER.

LEIA AS ATIVIDADES COM 
ATENÇÃO E, SEMPRE QUE 

NECESSÁRIO, SOLICITE 
AJUDA A UM ADULTO.

PRESTE ATENÇÃO E 
LEMBRE-SE: VOCÊ 

É CAPAZ!

Referências sobre o  
assunto:

• Livros didáticos

• https://pt.wikipedia.org

• Jornais e revistas diversos

ATIVIDADES

A cultura brasileira tem suas origens nas tradições, usos e costumes dos colonizadores 
portugueses, com forte influência das culturas indígena e africana. Essas influências 
estão guardadas nos objetos de artesanato, na culinária e danças típicas, nas músicas, 
na linguagem e literatura oral, na medicina popular e nas festas com manifestações po-
pulares tradicionais.

MANEIRAS DIFERENTES DE SER

Moramos em lugares diferentes, comemos comidas diferentes, vestimos diferente uns 
dos outros, temos culturas diferentes. As danças no Brasil simbolizam a diversidade cul-
tural. Conheça algumas danças brasileiras: capoeira, frevo, samba, xaxado, bumba meu 
boi, quadrilha e outras.
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1 — Procure no diagrama as palavras que representam algumas danças brasileiras cita-
das acima. Utilize o lápis de cor para destacá-las.

T U V P R A Ç A H

Q U A D R I L H A

A J L R B M Z X P

C G H Q F R E V O

S A M B A R Z B D

S A E E S C O L A

A X A X A D O A R

A U B L N D E O I

E C A P O E I R A

 

A capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira 
conhecida em todo o Brasil e também fora dele. A prática 
da capoeira é uma dança mas, é também uma atividade 
que mistura a luta, a arte e o esporte.

E você já dançou, brincou ou lutou capoeira?
Disponível em: https://pixabay.com/pt/illustrations/capoeira-esporte-bahia-lazer-

dan%C3%A7a-4709073/. Acesso em: 09/07/2020.

 

As festas juninas no Brasil são, em sua essência, mul-
ticulturais. As roupas caipiras ou saloias são uma clara 
referência ao povo campestre que povoou principalmen-
te o nordeste do Brasil, e pode-se encontrar muitíssimas 
semelhanças no modo de vestir caipira no Brasil e em 
Portugal. No Brasil, recebeu o nome de “junina” porque 
acontece no mês de junho. Em razão da época propícia 
para a colheita do milho, integram a tradição as comidas 
feitas dele, tais como a canjica, a pamonha, o mungunzá, 
o milho cozido, a pipoca e o bolo de milho.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_junina_no_Brasi. Acesso em: 04/06/2020. (Texto adaptado). 

Imagem disponível em: FESTA Junina. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 
2020. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra32994/festa-junina>. Acesso em: 26 de Jun. 2020.
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2 — Você já participou de uma festa junina? De que mais gostou? Complete as frases 
com o que mais gostou:

 Eu gostei de dançar  (funk, quadrilha, forró, rock).

 A comida mais gostosa foi o (a)  (cachorro quente, 
pipoca, caldo, pastel).

 Gostei muito de brincar de  (pescaria, jogo de argola, 
acertar a boca do palhaço, por o rabo no burro).

3 — As manifestações culturais são formas dos seres humanos se expressarem através 
de danças, festas, culinária, tradições, linguagem ou vestimentas.

 O Brasil tem nas suas manifestações populares heranças de culturas diversas. 
 A imagem mostra uma dança chamada MARACATU, muito conhecida no estado de 

Pernambuco.

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Maracatu_Rural_-_Recife,_Pernambuco,_Brazil.jpg.  
Acesso em: 04/06/2020.

a) Pergunte a sua família o nome de uma dança típica que ela conhece. Escreva no 
espaço abaixo.



56

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

O sujeito e seu lugar no mundo.

OBJETO DE CONHECIMENTO:

A cidade e o campo: aproximações e diferenças.

HABILIDADE(S):

(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de vivên-
cia, seja na cidade, seja no campo.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

—  Grupos sociais (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, ciganos, entre outros); aspec-
tos culturais e hábitos de vida relacionados ao espaço de vivência (campo, cidade, floresta, rios, 
assentamentos, etc.). 

— Leitura, interpretação e elaboração de representações cartográficas.

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Arte
(EF15AR01P3) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais contemporâneas 
e regionais, se expressando através de desenho, colagem, pintura, dobradura, fotografias, gravu-
ras, histórias em quadrinhos, etc., cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simboli-
zar e o repertório imagético.

Ensino Religioso
(EF03ER07MG) Identificar os diferentes tipos de espaço e de território, em sua localidade.

ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O 
ESTUDANTE

QUER SABER MAIS?

Prezada Família,

Encaminhamos as atividades aqui pre-
sentes para orientar e apoiar os estudos 
da criança em casa.

Leia, juntamente com ela, o passo a pas-
so de cada atividade para que entenda 
melhor e se sinta confiante em fazê-las.

Nas atividades dessa semana, falaremos 
sobre os elementos que compõem a pai-
sagem e as mudanças nelas ocorridas.

Aos poucos vamos aprofundando os as-
suntos. É importante que você em casa 
acompanhe o nosso estudante.

QUERIDA CRIANÇA!

VOCÊ IRÁ APRENDER 
SOBRE AS COMUNIDADES 

BRASILEIRAS 
TRADICIONAIS.

LEIA AS ATIVIDADES COM 
ATENÇÃO E, SEMPRE QUE 

NECESSÁRIO, SOLICITE 
AJUDA A UM ADULTO.

PRESTE ATENÇÃO E 
LEMBRE-SE: VOCÊ É 

CAPAZ!

Referências sobre o  
assunto:

• Livros didáticos

• https://pt.wikipedia.org

• Jornais e revistas diversos

SEMANA 4
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1 — Leia com atenção os textos a seguir e preste atenção também nas imagens! Esco-
lha um deles e redija um texto sobre a importância desta comunidade. 

COMUNIDADES BRASILEIRAS TRADICIONAIS: RIBEIRINHOS, SERINGUEIROS, 

QUILOMBOLAS, CIGANOS E OUTROS.
Ribeirinhos

Povos  ribeirinhos  ou  ribeirinhas  são aqueles que residem nas proximidades dos 
rios e têm a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência. Cultivam 
pequenos roçados para consumo próprio e também podem praticar atividades 
extrativistas e de subsistência.

Texto adaptado: https://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ribeirinhos. Acesso em: 04 de jun. de 2020.

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Workshop_jornalistas_ 
desmatamento_na_Amazonia_7846.jpg. Acesso em: 07 de jun. de 2020.

Seringueiro
É  o personagem típico da região dos seringais.  É  aquele que extrai o látex das 

seringueiras e viabiliza sua transformação em borracha natural. Seringalista  é  o 
proprietário do seringal. A seringueira é uma planta brasileira (hevea brasiliensis) da 
família das euforbiáceas, originária da Amazônia.

www.portalsaofrancisco.com.br “historia-do-brasil”. Acesso em: 21 de dez. de 2015.

https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/20656410906. Acesso em: 07 de jun. de 2020.

ATIVIDADES

Extração de látex 
da seringueira

Povos ribeirinhos.
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Ciganos
Uma  comunidade  heterogênea, com diferentes línguas, culturas, religiões, 

tradições, regras e normas. Outros falam apenas a língua do seu país de origem. 
Apesar de ser um grupo heterogêneo, os  ciganos  mantêm o senso de pertença 
a uma cultura única.

catracalivre.com.br› especiais › o-guia-cigano. Acesso em: 07 de jun. de 2020.

 

https://pixabay.com/pt/photos/bailarinos-ciganos-dan%C3%A7a-do-ventre-1773204/. Acesso em: 07 de jun. de 2020. 

Quilombolas
Quilombolas são os atuais habitantes de comunidades negras rurais formadas por 

descendentes de africanos escravizados, que vivem, na sua maioria, da agricultura de 
subsistência em terras doadas, compradas ou ocupadas há bastante tempo.

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content& 
view=article&id=857:quilombolas&catid=51:letra-q. Acesso em: 26 jun.2020.

http://www.cultura.mg.gov.br/component/gmg/story/5024-comunidade-quilombola-se-torna- 
patrimonio-imaterial-e-obras-de-niemeyer-sao-inventariadas. Acesso em: 26 jun. 2020.

Dança cigana

Quilombo Manzo 
Ngunzo Kaiango

D
iv

ul
ga

çã
o 

IE
PH

A
-M

G
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2 — Relacione o povo à sua principal atividade ou característica colocando a letra 
correspondente.

 (A) Ciganos   (B) Ribeirinhos   (C) Seringueiros   (D) Quilombolas

 ( ) Vivem em áreas rurais e são descendentes de africanos escravizados.
 ( ) Vivem nas florestas, extraem o látex.
 ( ) Vivem em tendas, usam vestimentas coloridas. 
 ( ) Sua moradia é na beira dos rios, vivem da pesca.

3 — Preencha a tabela a seguir com características de cada comunidade brasileira 
relacionada:

Comunidade Características

Ciganos

Ribeirinhos

Seringueiros 

Quilombolas
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SEMANA 1
Conceitos das atividades — Disponível em: https://pt.wikipedia.org. Acesso em: 30 de 

Maio de 2020.

Ideias das questão — Disponível em: https://novaescola.org.br/plano-de-aula. Acesso 
em: 30 de Maio de 2020.

Atividade 1 — Conceitos Meio Rural e Urbano — Disponível em: https://www.significados.
com.br/zona-rural/. Acesso em: 02 de Junho de 2020.

Atividade 1 — Conceitos Meio Urbano — Disponível em: https://www.significados.com.br/
urbano/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20Urbano%3A,ao%20campo%20e%20
ao%20interior.&text=Um%20indiv%C3%ADduo%20urbano%20tem%20um%20
estilo%20de%20vida%20pr%C3%B3prio%20da%20cidade. Acesso em: 02 de Ju-
nho de 2020.

Atividade 1 — Imagem 1 — Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedaderural. 
Acesso em: 04/06/2020.

Atividade 1 — Imagem 2 — Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Manaus. 
Acesso em: 04/06/2020.

Atividade 2 — Texto: Cidade × Campo Fonte: LUNGOV, Monique. Aprender Juntos 3º Ano. 
História. Editora SM. São Paulo, 2017.

Atividade 2 — Imagem Casa de Campo — Disponível em: https://www.br.iha.com/casas-
de-campo-para-alugar-castiglione-d-orcia_61317. Acesso em: 04/06/2020.

Atividade 2 — Imagem Prédios Históricos — Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/
Corumb%C3%A1. Acesso em: 04/06/2020.

Atividade 2 — Imagem Arquitetura indígena — Disponível em: https://pt.wikipedia.org/
wiki/Arquitetura_ind%C3%ADgena_do_Brasil. Acesso em: 04/06/2020.

Atividade 2 — Governo SP — Disponível em: https://www.flickr.com/photos/gover-
nosp/40514173103. Acesso em: 04/06/2020. 

Atividade 3 — Texto Koro — Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Korowai_(povo). 
Acesso em: 04/06/2020.

REFERÊNCIAS
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SEMANA 2

Atividade 2 — Texto Transformação das Paisagens Naturais Pelo Homem — Disponível 
em: https://www.infoescola.com/geografia/transformacao-das-paisagens-natu-
rais-pelo-homem/. Acesso em: 04/06/2020.

Atividade 1 — Imagens sobre: Paisagens naturais e humanizadas. Disponível em: ht-
tps://pixabay.com/pt/photos/paisagem-edifícios-montagem-988987. Acesso em: 
04/06/2020.

Atividade 1 — Imagens sobre: Paisagens naturais e humanizadas. Disponível em: https://
www.flickr.com/photos/mturdestinos/40808261592/in/album-72157691500798962. 
Acesso em: 04/06/2020.

Atividade 2 — Imagem Restos de um barco na aldeia de Teriberka. Disponível: https://
pt.wikipedia.org/wiki/. Acesso em: 04/06/2020.

SEMANA 3

Atividade 2 — Texto Adaptado Festa Junina — Disponível em: https://pt.wikipedia.org/
wiki/Festa_junina_no_Brasil. Acesso em: 04/06/2020.

Atividade 2 — Imagem FESTA Junina. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 
Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020. Disponível em: <http://enciclopedia.itau-
cultural.org.br/obra32994/festa-junina>. Acesso em: 26 de Jun. 2020.

Atividade 3 — Imagem da Dança Maracatu. Disponível em: https://pt.m.wikipedia.org/
wiki/Ficheiro:Maracatu_Rural_-_Recife,_Pernambuco,_Brazil.jpg. Acesso em: 26 
de Jun. 2020.

SEMANA 4

Atividade 1 — Texto Adaptado — Ribeirinho. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/
Povos_ribeirinhos. Acesso em: 07/06/2020.

Atividade 1 — Imagem das Comunidades Tradicionais — Ribeirinhos. Disponível em: ht-
tps://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Workshop_jornalistas_desmatamento_na_
Amazonia_7846.jpg. Acesso em: 07/06/2020.
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Atividade 1 — Texto Adaptado — Seringueiro — Disponível em: http://basilio.fundaj.gov.
br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=402:se-
ringueiros&catid=53:letra-s#:~:text=Seringueiro%20%C3%A9%20o%20perso-
nagem%20t%C3%ADpico,das%20euforbi%C3%A1ceas%2C%20origin%C3%A-
1ria%20da%20Amaz%C3%B4nia. Acesso em: 07/06/2020.

Atividade 1 — Imagem Seringueiro — Disponível em: https://www.flickr.com/photos/in-
ternetarchivebookimages/20656410906. Acesso em: 07/06/2020.

Atividade 1 — Texto Adaptado Cigano — Disponível em: https://catracalivre.com.br/espe-
ciais/o-guia-cigano/. Acesso em: 07/06/2020.

Atividade 1 — Imagem bailarinos Ciganos — Disponível em: https://catracalivre.com.br/
especiais/o-guia-cigano/. Acesso em: 07/06/2020.

Atividade 1 — Texto Adaptado Quilombola — Disponível em: http://basilio.fundaj.gov.br/
pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=857:quilombo-
las&catid=51:letra-q. Acesso em: 26 junho de 2020.

Atividade 1 — Imagem Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango — Divulgação IEPHA-MG. Dispo-
nível em: http://www.cultura.mg.gov.br/component/gmg/story/5024-comunidade-
quilombola-se-torna-patrimonio-imaterial-e-obras-de-niemeyer-sao-inventaria-
das. Acesso em: 26 jun. 2020.
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UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município.
Minha cidade, meu lugar!

OBJETO DE CONHECIMENTO:

O patrimônio histórico, cultural e artístico da minha cidade e/ou município. 
A produção dos marcos e lugares de memória (ruas, praças, escolas, monumentos, museus etc.).

HABILIDADE(S):

(EF03HI05X) Identificar os marcos históricos locais, compreender seus significados, com vistas à 
valorização, reconhecimento e preservação.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

— O patrimônio histórico, cultural e artístico da cidade em que o aluno vive.
— A importância do patrimônio cultural para a memória da cidade e da região.

INTERDISCIPLINARIDADE(S):

Ensino Religioso
(EF03ER03X) Identificar e respeitar datas comemorativas e práticas celebrativas (cerimônias, orações, 
festividades, peregrinações, entre outras) de diferentes tradições religiosas e grupos sociais.

Arte
(EF15AR01MG) Conhecer a história da Arte e os diversos artistas locais, através de pesquisas e apre-
ciação das linguagens artísticas, resgatando as  tradições culturais de cada município.

Geografia
(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos  grupos sociais locais, seja na cidade, seja 
no campo.

PLANO DE ESTUDO TUTORADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
ANO DE ESCOLARIDADE: 3º ANO EF
NOME DA ESCOLA:
ESTUDANTE:
TURMA:
NÚMERO DE AULAS POR SEMANA: 3

TURNO:
TOTAL DE SEMANAS: 4
NÚMERO DE AULAS POR MÊS: 12

SEMANA 1
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ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O 
ESTUDANTE

QUER SABER MAIS?

Prezada Família,

Encaminhamos as atividades aqui pre-
sentes para orientar e apoiar os estudos 
da criança em casa. 

Leia, juntamente com a criança, o passo 
a passo de cada atividade para que en-
tendam melhor e se sintam confiantes 
em fazê-las. 

O acesso, o reconhecimento e o respeito 
ao patrimônio histórico, artístico e cul-
tural da cidade são fundamentais para a 
vida em sociedade.

É importante que a criança tenha clareza 
de que o resgate da memória presente nas 
histórias familiares, nos acervos, nos mu-
seus, nos documentos e nos monumentos 
são maneiras importantes de se preservar 
o patrimônio das cidades e do país.

Ajude a criança a pesquisar e compre-
ender alguns conceitos como patrimô-
nio e memórias, pois as atividades apre-
sentadas facilitam a construção de uma 
consciência histórica.

Inicie cada atividade lendo o texto jun-
tamente com a criança. Dialogue sobre 
os marcos históricos locais, como ruas, 
praças, museus e escolas. Busquem 
descobrir por quais motivos esses espa-
ços são considerados patrimônios.

É importante que, através do diálogo e 
da atividade proposta, a criança rela-
cione o conceito de patrimônio cultural 
à ideia de pertencimento. Ressaltamos 
que é preciso educar para preservar, ta-
refa que deve ser abraçada pela família 
e pela escola para que juntos, possamos 
construir uma sociedade formadas por 
cidadãos conscientes.

QUERIDA CRIANÇA!

PARA REALIZAR ESTA 
ATIVIDADE, LEIA O TEXTO 
ABAIXO COM ATENÇÃO 
E CALMA. SE PRECISAR, 

PEÇA AJUDA A UM 
ADULTO DE SUA FAMÍLIA.

A OBSERVAÇÃO E O 
ESTUDO DO MEIO EM 

QUE VIVEMOS SÃO 
POSSIBILIDADES DE 

APRENDIZAGEM PARA 
TODAS AS CRIANÇAS.

ASSIM, SERÁ POSSÍVEL, 
GRADUALMENTE, 

CONSTRUIR AS 
PRIMEIRAS NOÇÕES 
SOBRE PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO, ARTÍSTICO 
E CULTURAL DA SUA 

CIDADE, COMO TAMBÉM 
A IMPORTÂNCIA DE SUA 
PRESERVAÇÃO PARA A 
MEMÓRIA DA REGIÃO. 
SERÁ POSSÍVEL AINDA 
COMPREENDER SEUS 
SIGNIFICADOS, COM 

VISTAS À VALORIZAÇÃO, 
RECONHECIMENTO, 

PRESERVAÇÃO E NOÇÃO 
DE PERTENCIMENTO. 

Referências sobre o  
assunto:

Grammont, Anna Maria. 
Aninha Pimenta em: O que é 
Patrimônio Cultural?! 2015.
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1 — Leia o texto abaixo. Se precisar, peça ajuda a um adulto de sua família. 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 
O termo patrimônio histórico cultural diz respeito a tudo aquilo que é produzi-

do material ou imaterialmente, pela cultura de determinada sociedade que, devi-
do à sua  importância, deve ser preservado por representar uma riqueza cultural 
para a comunidade e para a humanidade. Os profissionais que lidam diretamente 
com a identificação e preservação do patrimônio histórico e cultural são histo-
riadores, antropólogos, paleontólogos, arquitetos e urbanistas, entre outros.

A valorização do patrimônio histórico e cultural é a valorização da identidade. Por 
isso, preservar as paisagens, as  obras de arte, as festas populares, a culinária ou 
qualquer outro elemento cultural de um povo, é manter a identidade desse povo.

Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/ 
patrimonio-historico-cultural.htm. Acesso em: 28/05/2020.

O LOCAL ONDE VIVO
2 — Vamos investigar? 

 Vivo em (nome da cidade): 

O local possui? Não Sim Como é?

Rua 

Praça

Mercado 

Feira livre

Loja comercial antiga

Biblioteca pública 

Escolas 

Monumentos

Igrejas

Museus

Sala de cinema
Fonte:https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/cJtUKb5zsVDCvS9tuNQ8ADjAJafsBWfFAf7uKWXHM6 

4urTFsEJfkFaJDVJmy/his3-05und01-atividade-de-contextualizacao.pdf. Acesso em: 28/05/2020.

ATIVIDADES
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3 — Pesquise, perguntando na sua família, sobre lugares significativos e de destaque 
em sua cidade. Se eles tiverem fotos, peça para ver. Pode ser uma praça onde 
acontece uma festividade, ou uma rua que abriga uma feira popular, uma igreja, 
um monumento, etc.

 Preencha a tabela com as informações coletadas na pesquisa. Sua família  
pode ajudar:

Marco Histórico Do Local Onde Vivo

Questões Respostas

Qual o local registrado?

Para que serve esse local?

Quando foi construído?

Qual o período do registro da fotografia 
(se tiver)?

É possível saber em qual ano a foto foi 
registrada?

Qual o endereço deste local?

Você consegue imaginar como era esse 
local há muito tempo atrás?

Este local é significativo ou marcante 
para você e sua família?

Este lugar existe há muito tempo ou é 
um lugar novo?

Fonte: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4913/marcos-historicos-do-lugar-onde-vivo.  
Acesso em: 28/05/2020.



67

4 — Observem as imagens e responda: 
  Imagem 1 Imagem 2

         

 A imagem 1 é um registro da cidade de Ouro Preto. Ela fica no estado de Minas 
Gerais. Todos os anos, a cidade promove o Festival de Inverno (Imagem 2). É uma 
festa muito importante para a comunidade local, pois suas atividades têm caráter 
educativo, artístico, cultural e social.

a) O que chama mais a sua atenção nas imagens?

 

b) Quais elementos presentes na imagem 1 permitem afirmar que se trata de uma 
rua antiga?

c) Você já participou de algum festival realizado por sua cidade? Explique.

Imagem 1 — Fonte: Imagem da Arquitetura do Brasil.  
Disponível em: Wikipédia, a enciclopédia livre  

pt.wikipedia.org. Acesso em: 28 de mai. de 2020.

Imagem 2 — Fonte: Imagem do Cortejo Abre-Alas.  
Disponível em: Cortejo Abre-Alas/PERCH no  

Festival de Inverno de Ouro Pré… | Flickr flickr.com.  
Acesso em: 28 de mai. de 2020.
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UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município.
Minha cidade, meu lugar!

OBJETO DE CONHECIMENTO:

O patrimônio histórico, cultural e artístico da minha cidade e/ou município. 
A produção dos marcos e lugares de memória (ruas, praças, escolas, monumentos, museus etc.).

HABILIDADE(S):

(EF03HI05X) Identificar os marcos históricos locais, compreender seus significados, com vistas à 
valorização, reconhecimento e preservação.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

— O patrimônio histórico, cultural e artístico da cidade em que o aluno vive.
— A importância do patrimônio cultural para a memória da cidade e da região.

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Ensino Religioso
(EF03ER03X) Identificar e respeitar datas comemorativas e práticas celebrativas (cerimônias, ora-
ções, festividades, peregrinações, entre outras) de diferentes tradições religiosas e grupos sociais.

Arte
(EF15AR01MG) Conhecer a história da Arte e os  diversos artistas locais, através de pesquisas 
e apreciação das linguagens artísticas, resgatando as  tradições culturais de cada município.

Geografia
(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos  grupos sociais locais, seja na cidade, seja 
no campo.

SEMANA 2
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ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O ESTUDANTE QUER SABER MAIS?

Prezada família,

Encaminhamos as atividades aqui presen-
tes para orientar e apoiar os estudos da 
criança em casa. 

Leia, juntamente com a criança, o passo a 
passo de cada atividade para que entendam 
melhor e se sintam confiantes em fazê-las. 

O acesso, o reconhecimento e o respeito ao 
patrimônio histórico, artístico e cultural da 
cidade são fundamentais para a vida em so-
ciedade. 

É importante que a criança tenha clareza 
que o resgate da memória presente nas his-
tórias familiares, nos acervos, nos museus, 
nos documentos e nos monumentos são 
maneiras importantes de se preservar o pa-
trimônio das cidades e do país.

Ajude a criança a pesquisar e compreender 
alguns conceitos como patrimônio e me-
mórias, pois as atividades apresentadas 
facilitam a construção de uma consciência 
histórica.

Inicie cada atividade lendo o texto junta-
mente com a criança. Dialogue sobre os 
marcos históricos locais, como ruas, pra-
ças, museus e escolas. Busquem descobrir 
por quais motivos esses espaços são consi-
derados patrimônios.

É importante que, através do diálogo e da 
atividade proposta, a criança relacione o 
conceito de patrimônio cultural à ideia de 
pertencimento. Ressaltamos que é preciso 
educar para preservar, tarefa que deve ser 
abraçada pela família e pela escola para que 
juntos, possamos construir uma sociedade 
formada por cidadãos conscientes. 

QUERIDA CRIANÇA!

PARA REALIZAR ESTA 
ATIVIDADE, LEIA O TEXTO 
ABAIXO COM ATENÇÃO E 

CALMA. SE PRECISAR, PEÇA 
AJUDA A UM ADULTO DE 

SUA FAMÍLIA.

A OBSERVAÇÃO E O ESTUDO 
DO MEIO EM QUE VIVEMOS 

SÃO POSSIBILIDADES DE 
APRENDIZAGEM PARA 
TODAS AS CRIANÇAS.

ASSIM, SERÁ POSSÍVEL, 
GRADUALMENTE, 

CONSTRUIR AS PRIMEIRAS 
NOÇÕES SOBRE 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 
ARTÍSTICO E CULTURAL 
DA SUA CIDADE, COMO 

TAMBÉM A IMPORTÂNCIA 
DE SUA PRESERVAÇÃO 
PARA A MEMÓRIA DA 

REGIÃO. SERÁ POSSÍVEL 
AINDA COMPREENDER 

SEUS SIGNIFICADOS, COM 
VISTAS À VALORIZAÇÃO, 

RECONHECIMENTO, 
PRESERVAÇÃO E NOÇÃO 

DE PERTENCIMENTO.

Referências sobre o 
assunto:

Grammont, Anna Maria. 
Aninha Pimenta em: O 
que é Patrimônio Cultu-
ral?! 2015.
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Leia o texto abaixo e, se precisar, peça ajuda a um adulto de sua família.

PRAÇA: ESPAÇO DE SOCIALIZAÇÃO PARA AS CRIANÇAS
Praça é um  espaço público  urbano  livre de  edificações  que propicia convivência 

e/ou recreação para seus usuários.  As praças são importantes lugares de lazer. Ne-
las muitas pessoas também exercem diversos tipos de trabalho. Algumas cidades 
do Brasil e de outros lugares do mundo têm praças que existem há séculos. É muito 
importante cuidar das praças e mantê-las limpas para que todos possam divertir. As 
praças também contam a história do nosso lugar. A Praça da Liberdade, por exem-
plo, é uma síntese dos estilos que marcam a história de Belo Horizonte. Além de mui-
to arborizada, a praça conta com um coreto e com uma fonte luminosa. O traçado e 
os jardins, inspirados no  Palácio de Versalhes (França), são um convite aos passeios 
e caminhadas.

Fonte: https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2015/01/04/noticias-saude,188290/ 
pracas-e-parques-sao-um-refugio-na-cidade-e-locais-de-socializacao-par.shtml 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a. Acesso em: 31/05/2020. (Adaptado).

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_da_Liberdade_(Belo_Horizonte). Acesso em: 31/05/2020.

1 — Na cidade em que você mora há praças? Quais você conhece? 

ATIVIDADES
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2 — Você frequenta alguma praça? O que as pessoas costumam fazer nesse espaço?

3 — Perto de sua casa há alguma praça considerada patrimônio histórico e cultural? Se 
sim, qual o nome dela?

4 — O que tem na praça que você conhece?

5 — Quais são as brincadeiras que podem ser realizadas em praças públicas?

6 — Brincadeiras ao longo do tempo…. as brincadeiras também possuem característi-
cas culturais ligadas ao tempo e espaços em que ocorrem. Converse com pessoas 
de sua família e faça uma lista das brincadeiras que fazem parte do seu dia a dia. 
Faça também uma lista das brincadeiras que faziam parte da rotina de seus pais ou 
outras pessoas de sua família durante a infância.

Você Adultos de sua família

Fonte: https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/cJtUKb5zsVDCvS9tuNQ8ADjAJafsBWfFAf7uKWXHM 
64urTFsEJfkFaJDVJmy/his3-05und01-atividade-de-contextualizacao.pdf. Acesso em: 31/05/2020. (Adaptado). 

jogar bola — pique pega — andar de bicicleta — jogar peteca — 
jogar xadrez — jogar dama — jogar dominó
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UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município.
Minha cidade, meu lugar!

OBJETO DE CONHECIMENTO:

O patrimônio histórico, cultural e artístico da minha cidade e/ou município. 
A produção dos marcos e lugares de memória (ruas, praças, escolas, monumentos, museus etc.).

HABILIDADE(S):

(EF03HI05X) Identificar os marcos históricos locais, compreender seus significados, com vistas à 
valorização, reconhecimento e preservação.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

— O patrimônio histórico, cultural e artístico da cidade em que o aluno vive.
— A importância do patrimônio cultural para a memória da cidade e da região.

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Ensino Religioso
(EF03ER03X) Identificar e respeitar datas comemorativas e práticas celebrativas (cerimônias, ora-
ções, festividades, peregrinações, entre outras) de diferentes tradições religiosas e grupos sociais.

Arte
(EF15AR01MG) Conhecer a história da Arte e os diversos artistas locais, através de pesquisas e apre-
ciação das linguagens artísticas, resgatando as  tradições culturais de cada município.

Geografia
(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos  grupos sociais locais, seja na cidade, seja 
no campo.

SEMANA 3
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ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O ESTUDANTE QUER SABER MAIS?

Prezada família,

Encaminhamos as atividades aqui presen-
tes para orientar e apoiar os estudos da 
criança em casa. 

Leia, juntamente com a criança, o passo a 
passo de cada atividade para que entendam 
melhor e se sintam confiantes em fazê-las. 

O acesso, o reconhecimento e o respeito 
ao patrimônio histórico, artístico e cultural 
da cidade são fundamentais para a vida em 
sociedade.

É importante que a criança tenha clareza 
de que o resgate da memória presente nas 
histórias familiares, nos acervos, nos mu-
seus, nos documentos e nos monumentos 
são maneiras importantes de se preservar 
o patrimônio das cidades e do país.

Ajude a criança a pesquisar e compreender 
alguns conceitos como patrimônio e me-
mórias, pois as atividades apresentadas 
facilitam a construção de uma consciência 
histórica.

Inicie cada atividade lendo o texto junta-
mente com a criança. Dialogue sobre os 
marcos históricos locais, como ruas, pra-
ças, museus e escolas. Busquem descobrir 
por quais motivos esses espaços são consi-
derados patrimônios.

É importante que, através do diálogo e da 
atividade proposta, a criança relacione o 
conceito de patrimônio cultural à ideia de 
pertencimento. Ressaltamos que é preciso 
educar para preservar, tarefa que deve ser 
abraçada pela família e pela escola para que 
juntos, possamos construir uma sociedade 
formada por cidadãos conscientes. 

QUERIDA CRIANÇA!

PARA REALIZAR ESTA 
ATIVIDADE, LEIA O TEXTO 
ABAIXO COM ATENÇÃO E 

CALMA. SE PRECISAR, PEÇA 
AJUDA A UM ADULTO DE 

SUA FAMÍLIA.

A OBSERVAÇÃO E O ESTUDO 
DO MEIO EM QUE VIVEMOS 

SÃO POSSIBILIDADES DE 
APRENDIZAGEM PARA 
TODAS AS CRIANÇAS.

ASSIM, SERÁ POSSÍVEL, 
GRADUALMENTE, 

CONSTRUIR AS PRIMEIRAS 
NOÇÕES SOBRE 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 
ARTÍSTICO E CULTURAL 
DA SUA CIDADE, COMO 

TAMBÉM A IMPORTÂNCIA 
DE SUA PRESERVAÇÃO 
PARA A MEMÓRIA DA 

REGIÃO. SERÁ POSSÍVEL 
AINDA COMPREENDER 

SEUS SIGNIFICADOS, COM 
VISTAS À VALORIZAÇÃO, 

RECONHECIMENTO, 
PRESERVAÇÃO E NOÇÃO DE 

PERTENCIMENTO. 

Referências sobre o 
assunto:

Grammont, Anna Ma-
ria. Aninha Pimenta 
em: O que é Patrimô-
nio Cultural?! 2015.
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1 — Leia o texto abaixo. Se precisar, peça ajuda a um adulto de sua família.  

OURO PRETO: POR QUE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL?
Para que um local seja considerado patrimônio mundial da humanidade pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNES-
CO), é necessário que se comprove o seu  valor histórico, natural e/ou ambiental, 
de forma que se reconheça pela preservação de sua excepcionalidade, origina-
lidade e naturalidade. Em nosso país, o  Centro Histórico de Ouro Preto  foi a pri-
meira cidade do Brasil a receber o título de patrimônio cultural da humanidade. 
Concedido em 1980, o título levou em conta, sobretudo, o conjunto da cidade e 
sua importância histórica para o nosso país.

Após a mudança da capital do estado de Minas Gerais para a cidade de Belo 
Horizonte, o que ocorreu em 1897, Ouro Preto perdeu parte do seu comércio e da 
sua renda. A cidade mantém preservado o seu patrimônio material. Riquíssima 
em cultura e história, o que se vê em Ouro Preto é realmente valioso e único!

Fonte: https://www.turismoouropreto.com/blog/por-que-ouro-oreto-se- 
tornou-patrimonio-cultural-da-humanidade. Acesso em: 31/05/2020. 

Fonte: Ficheiro: Museu da Inconfidência 1.jpg — Wikipédia, a enciclopédia... 
pt.wikipedia.org. Acesso em: 31 maio 2020.

ATIVIDADES
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2 — Agora, responda às seguintes perguntas:

a) Você conhece a cidade de Ouro Preto? Se sim, conte o que achou. Se não, diga se 
você tem vontade de conhecê-la e por quais motivos.

 

 

b) Observando a foto, você acha que as construções mostradas são antigas ou 
recentes? Por quê? 

c) De acordo com o texto, por que Ouro Preto é considerado um patrimônio cultural 
da humanidade? 

d) Você conhece outra cidade considerada patrimônio cultural da humanidade? 
Se conhece, escreva o nome dela. 

3 — Observe a foto:

Fonte: Ficheiro: PracaSete.jpg – Wikipédia, a enciclopédia livre

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Reutiliza%C3%A7%C3%A3o_de_ 
conte%C3%BAdo_fora_da_Wikimedia. Acesso em: 20 jun. 2020.
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a) Agora, leia o texto e, se precisar, peça ajuda a um adulto de sua família.

O OBELISCO
Um obelisco é um monumento comemorativo, típico do Antigo Egito, cons-

tituído, de um pilar de pedra em forma quadrangular alongada, que se afunila 
ligeiramente em direção a sua parte mais alta.

O obelisco da Praça Sete de Setembro, conhecido como “Pirulito”, é um mo-
numento de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. O monumento 
foi uma doação feita pelo povo da vizinha Capela Nova do Betim, hoje o municí-
pio de  Betim, aos habitantes da capital mineira, por ocasião da comemoração 
do Centenário da Independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822. Como é 
conhecido, é feito de granito e formado por uma agulha de 7 m apoiada sobre um 
pedestal quadrangular adornado por um poste em cada um de seus vértices. Foi 
desenhado pelo arquiteto Antônio Rego e construído pelo engenheiro Antônio 
Gonçalves Gravatá, proprietário da pedreira em Betim, de onde foram extraídas 
as pedras utilizadas na construção do marco.

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Obelisco_da_Pra%C3%A7a_Sete_de_Setembro_(Belo_Horizonte). 
Acesso em: 31 maio 2020. (Adaptado).

b) Preencha a ficha com informações sobre o “Pirulito” da Praça Sete de Setembro.

Ficha do monumento

Nome do monumento:

 

Cidade em que está localizado:

 

O que representa:

 

Qual o nome do arquiteto responsável pelo desenho do obelisco?

 

Qual o nome do engenheiro responsável pela construção do obelisco?

 

De onde foram extraídas as pedras utilizadas na construção do obelisco?

 

Fonte: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4915/marco-historico-monumento. Acesso em: 31 maio 2020.
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4 — Observe a foto da placa que está no obelisco da Praça Sete de Setembro, na cidade 
Belo Horizonte, em Minas Gerais e responda:

Fonte: Ficheiro: Placaobelisco1.JPG – Wikipédia, a enciclopédia livre. Acesso em: 31 maio 2020.

 Você acha que é importante todos os monumentos apresentarem uma placa 
informativa? Por quê?

5 — Pesquise, entre as pessoas da família, se eles conhecem algum monumento existente 
em sua cidade ou no estado. Em seguida, anote na ficha os dados que conseguir.

Ficha do monumento

Nome do monumento:

 

Local onde está inserido:

 

O que representa:

 

Fonte: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4915/marco-historico-monumento.  
Acesso em: 31 mai.2020. 
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UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município.

Minha cidade, meu lugar!

OBJETO DE CONHECIMENTO:

O patrimônio histórico, cultural e artístico da minha cidade e/ou município. 
A produção dos marcos e lugares de memória (ruas, praças, escolas, monumentos, museus etc.).

HABILIDADE(S):

(EF03HI05X) Identificar os marcos históricos locais, compreender seus significados, com vistas à 
valorização, reconhecimento e preservação.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

— O patrimônio histórico, cultural e artístico da cidade em que o aluno vive.
— A importância do patrimônio cultural para a memória da cidade e da região.

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Ensino Religioso
(EF03ER03X) Identificar e respeitar datas comemorativas e práticas celebrativas (cerimônias, ora-
ções, festividades, peregrinações, entre outras) de diferentes tradições religiosas e grupos sociais.

Arte
(EF15AR01MG) Conhecer a história da Arte e os diversos artistas locais, através de pesquisas e apre-
ciação das linguagens artísticas, resgatando as  tradições culturais de cada município.

Geografia
(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos  grupos sociais locais, seja na cidade, seja 
no campo.

SEMANA 4
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ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O ESTUDANTE QUER SABER MAIS?

Prezada família,

Encaminhamos as atividades aqui presen-
tes para orientar e apoiar os estudos da 
criança em casa. 

Leia, juntamente com a criança, o passo a 
passo de cada atividade para que entendam 
melhor e se sintam confiantes em fazê-las. 

O acesso, o reconhecimento e o respeito 
ao patrimônio histórico, artístico e cultural 
da cidade são fundamentais para a vida em 
sociedade.

É importante que a criança tenha clareza 
de que o resgate da memória presente nas 
histórias familiares, nos acervos, nos mu-
seus, nos documentos e nos monumentos 
são maneiras importantes de se preservar 
o patrimônio das cidades e do país.

Ajude a criança a pesquisar e compreender 
alguns conceitos como patrimônio e me-
mórias, pois as atividades apresentadas 
facilitam a construção de uma consciência 
histórica.

Inicie cada atividade lendo o texto junta-
mente com a criança. Dialogue sobre os 
marcos históricos locais, como ruas, pra-
ças, museus e escolas. Busquem descobrir 
por quais motivos esses espaços são consi-
derados patrimônios.

É importante que, através do diálogo e da 
atividade proposta, a criança relacione o 
conceito de patrimônio cultural à ideia de 
pertencimento. Ressaltamos que é preciso 
educar para preservar, tarefa que deve ser 
abraçada pela família e pela escola para que 
juntos, possamos construir uma sociedade 
formada por cidadãos conscientes. 

QUERIDA CRIANÇA!

PARA REALIZAR ESTA 
ATIVIDADE, LEIA O TEXTO 
ABAIXO COM ATENÇÃO E 

CALMA. SE PRECISAR, PEÇA 
AJUDA A UM ADULTO DE 

SUA FAMÍLIA.

A OBSERVAÇÃO E O ESTUDO 
DO MEIO EM QUE VIVEMOS 

SÃO POSSIBILIDADES DE 
APRENDIZAGEM PARA 
TODAS AS CRIANÇAS.

ASSIM, SERÁ POSSÍVEL, 
GRADUALMENTE, 

CONSTRUIR AS PRIMEIRAS 
NOÇÕES SOBRE 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 
ARTÍSTICO E CULTURAL 
DA SUA CIDADE, COMO 

TAMBÉM A IMPORTÂNCIA 
DE SUA PRESERVAÇÃO 
PARA A MEMÓRIA DA 

REGIÃO. SERÁ POSSÍVEL 
AINDA COMPREENDER 

SEUS SIGNIFICADOS, COM 
VISTAS À VALORIZAÇÃO, 

RECONHECIMENTO, 
PRESERVAÇÃO E NOÇÃO DE 

PERTENCIMENTO. 

Referências sobre o 
assunto:

Grammont, Anna Ma-
ria. Aninha Pimenta 
em: O que é Patrimô-
nio Cultural?! 2015.
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Leia o texto abaixo. Se precisar, peça ajuda a um adulto de sua família.

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
As ações educativas objetivam a sensibilização das comunidades quanto à preserva-

ção de seu patrimônio e de sua memória, através da adoção de posturas preservacio-
nistas, tendo em vista que um dos principais fatores de dano ao patrimônio histórico e 
cultural é o desconhecimento de sua importância como fonte de referência para a iden-
tidade local. Nessa perspectiva, a educação é vista como um importante processo. 
Processo de apreensão de conhecimentos através da reflexão constante, do pensamen-
to crítico, criativo e da ação transformadora do sujeito. Assim, a Educação Patrimonial 
tem como foco o patrimônio cultural, visando a aquisição de valores e comportamentos 
que permitam seu reconhecimento, valorização e preservação. Apropriar-se de seu pa-
trimônio é identificar-se nele, é fortalecer o senso de pertencimento ao grupo do qual 
ele representa simbolicamente a identidade. Significa construir uma identidade a partir 
de traços de um passado comum.

Fonte: http://www.ipac.ba.gov.br/preservacao/conceitos-gerais. Acesso em: 01/06/2020.

1 — Observe as figuras:
     1    2

  

Imagem 1: https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_de_Minas_Gerais. Acesso em: 01 de jun. de 2020.

Imagem 2: Instituto de Educação de Minas Gerais –Wikipédia, a enciclopédia. Acesso em: 01 de jun. de 2020.

 Fundado em 1906, o  Instituto de Educação de Minas Gerais, também conhecido 
como  IEMG, é uma das mais tradicionais escolas públicas de  Belo Horizonte  e a 
maior da Rede Estadual de Minas Gerais. (Fotos 1 e 2).

ATIVIDADES
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1 — Reconhecer e apropriar-se do patrimônio “escola” é identificar-se como parte dela, 
é fortalecer o senso de pertencimento. 

a) Observe as fotos acima (a rua; a cor das paredes; as construções ao redor, etc.) 
e registre as diferenças entre elas. 

Foto 1 Foto 2

  

b) Registre no quadro abaixo o que você sabe sobre a sua escola. 

Nome da sua escola:

 

O que você sabe sobre a história dela?

 

Você acha a escola um local importante? Por quê?
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Você cuida da escola onde estuda? Percebe-se como parte dela?

 

Desenhe sua escola ou o que mais gosta nela.

Fonte: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5212/marco-historico-escola. Acesso em: 28 maio 2020. 

c) A respeito da sua escola, escreva na lista:

Coisas que gosto na escola Coisas que podem melhorar na escola

Fonte: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5212/marco-historico-escola. Acesso em: 28 maio 2020. 

Sugestões: Professores, Colegas, Funcionários, Merenda, Quadra, Parquinho.
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SEMANA 1

PORFÍRIO, Francisco. “Patrimônio histórico cultural”; Brasil Escola. Disponível em:  
https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/patrimonio-historico-cultural.htm. 
Acesso em: 2/05/2020.

Atividade 1 — Fonte: https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/cJtUKb5zsVD-
CvS9tuNQ8ADjAJafsBWfFAf7uKWXHM64urTFsEJfkFaJDVJmy/his3-05und01-ativi-
dade-de-contextualizacao.pdf. Acesso em: 28/05/2020.

Atividade 2 — GONÇALVES, da Silva Renata. Marcos históricos do lugar onde vivo. Dis-
ponível em: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4913/marcos-historicos-do-
-lugar-onde-vivo. Acesso em: 28/05/2020.

Atividade 3 — Imagem 1 — Fonte: Imagem da Arquitetura do Brasil. Disponível em: 
Wikipédia, a enciclopédia livre pt.wikipedia.org. Acesso em: 28/05/2020.

Atividade 3 — Imagem 2 — Fonte: Imagem do Cortejo Abre-Alas. Disponível em: Cortejo 
Abre-Alas/PERCH no Festival de Inverno de Ouro Pré… | Flickr flickr.com. Acesso 
em: 28/05/2020.

SEMANA 2

Atividade 1 — COTTA, Carolina. Praças e parques. Disponível em: https://www.uai.com.br/
app/noticia/saude/2015/01/04/noticias-saude,188290/pracas-e-parques-sao-um- 
refugio-na-cidade-e-locais-de-socializacao-par.shtml. Acesso em: 31/05/2020.

Imagem Praça da Liberdade. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/PraC3%A7a_ 
da_Liberdade_(Belo_Horizonte). Acesso em: 31/05/2020.

Atividade 8 — GONÇALVES, da Silva Renata. Marco histórico: a praça. Disponível em: 
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4914/marco-historico-a-praca. Acesso 
em: 31/05/2020. 

SEMANA 3

Turismo Ouro Preto — Agência — Receptivo Turístico. Disponível em: https://www.tu-
rismoouropreto.com/blog/por-que-ouro-oreto-se-tornou-patrimonio-cultural-da-
-humanidade. Acesso em: 31/05/2020.

REFERÊNCIAS
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Atividade 1 — Imagem Museu da Inconfidência em Ouro Preto. Disponível em: Ficheiro: 
Museu da Inconfidência 1.jpg — Wikipédia, a enciclopédia...pt.wikipedia.org. Acesso 
em: 31/05/2020.

Atividade 2 — Imagem Obelisco. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/
Commons:Reutiliza%C3%A7%C3%A3o_de_conte%C3%BAdo_fora_da_Wikimedia 
Acesso em: 31/05/2020.

Texto sobre o Obelisco da Praça 7 de Setembro. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/
wiki/Obelisco_da_Pra%C3%A7a_Sete_de_Setembro_(Belo_Horizonte). Acesso em: 
31/05/2020.

Atividade 3 — GONÇALVES, da Silva Renata. Marco histórico: monumento. Disponível 
em: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4915/marco-historico-monumento. 
Acesso em: 31/05/2020. 

Disponível em: Ficheiro:Placaobelisco1.JPG – Wikipédia, a enciclopédia livre 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Obelisco_da_Pra%C3%A7a_Sete_de_Setembro_
(Belo_Horizonte).

Ficheiro: PracaSete.jpg — Wikipédia, a enciclopédia livre. Acesso em: 31/05/2020. 

Atividade 4 — GONÇALVES, da Silva Renata. Marco histórico: monumento. Disponível 
em: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4915/marco-historico-monumento. 
Acesso em: 31/05/2020.

SEMANA 4

Texto introdutório. Disponível em: http://www.ipac.ba.gov.br/preservacao/conceitos-
gerais. Acesso em: 01/06/2020.

Atividade 1 — Imagem, Fonte:Ficheiro:IEMG - Escola Normal Modelo - Instituto de Edu-
cação de... https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Instituto_de_Educa%C3%A7%-
C3%A3o_de_Minas_Gerais_1906.jpg. Acesso em: 01/06/2020.

Imagem — Instituto de Educação de Minas Gerais — Disponível em: Wikipédia, 
a enciclopédia... https://www.google.com/search?q=imagens+do+isntituto+de+ 
educa%C3%A7%C3%A3o+minas+gerais&tbm. Acesso em: 01/06/2020.

GONÇALVES, da Silva Renata. Marco histórico: a escola. Disponível em: https://nova 
escola.org.br/plano-de-aula/5212/marco-historico-escola. Acesso em: 01/06/2020.
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UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

Esportes.

OBJETO DE CONHECIMENTO:

Esportes de campo e taco (tais como tacobol, beisebol, críquete, golfe, entre outros).

HABILIDADE(S):

(EF35EF05P3) Experimentar e fruir os elementos básicos constituintes dos diversos tipos de esportes 
de campo e taco, rede/parede e invasão prezando pela inclusão, cooperação e solidariedade.

(EF35EF06P3) Reconhecer os conceitos de jogo e esporte identificando as formas de construção e 
aplicação de combinados e regras em cada uma destas práticas corporais.

(EF35EF02P3) Experimentar estratégias para possibilitar a participação de todos em Brincadeiras 
e Jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo os de matriz indígena, mobilizando vivências e 
conhecimentos em prol da constituição de atividades lúdicas e solidárias.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:
—  Esportes de campo e taco, rede/parede e invasão: características e elementos comuns (arre-

messar, correr, lançar, chutar e saltar).
— Jogo e esporte: semelhanças e diferenças.
— As definições de esporte no Brasil: origem e significados.
— Jogos e esportes: regras, combinados e aplicações. 
— Jogos e brincadeiras como patrimônio cultural.
— Jogos populares e brincadeiras no Brasil e no mundo: nomes, origem, regras.

INTERDISCIPLINARIDADE(S):

Arte

(EF15AR24P3) Caracterizar e experimentar, brinquedos, brincadeiras, jogos e danças no contexto 
da cultura local e mineira, de diferentes matrizes estéticas e culturais.

PLANO DE ESTUDO TUTORADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
ANO DE ESCOLARIDADE: 3º ANO EF
NOME DA ESCOLA:
ESTUDANTE:
TURMA:
NÚMERO DE AULAS POR SEMANA: 2

TURNO:
TOTAL DE SEMANAS: 4
NÚMERO DE AULAS POR MÊS: 8

SEMANA 1
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ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
E RESPONSÁVEIS

DICAS PARA O ESTUDANTE QUER SABER MAIS?

Prezados Pais e Responsáveis.

Estamos vivenciando um momen-
to de propagação da Covid-19. Para 
não interrompermos o aprendizado 
sistematizado, preparamos este 
plano de estudo dividido em aulas/
semana — mês, que deverá ser rea- 
lizado pelos estudantes em seu 
espaço de vivência. As ativida-
des que seguem referem-se ao 
componente curricular educação 
física do primeiro bimestre. Con-
tamos com sua colaboração para 
auxiliar o estudante na organiza-
ção do tempo e no cumprimento 
das atividades. Para isso, suge-
rimos a organização de uma ro-
tina diária, onde ele tenha tempo 
para os estudos, mas perceba que 
também poderá brincar e auxiliar 
nas tarefas do dia a dia da casa.

CARO ESTUDANTE!

FIQUE TRANQUILO PARA 
REALIZAR AS ATIVIDADES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
PROPOSTAS ABAIXO.

CASO VOCÊ AINDA TENHA 
DIFICULDADE EM LER SOZINHO, 
NÃO SE PREOCUPE VOCÊ AINDA 

ESTÁ APRENDENDO!

PARA FACILITAR, É SÓ PEDIR 
PARA QUE UM ADULTO DE 

SUA FAMÍLIA LEIA AS 
ORIENTAÇÕES PRA VOCÊ!

SER ORGANIZADO E 
DISCIPLINADO SÃO 

COMPETÊNCIAS PARA UMA 
VIDA DE QUALIDADE. ENTÃO, 

SOLICITE APOIO DE UM ADULTO 
E CONSTRUA UMA ROTINA 

PARA SUAS SEMANAS. NELA 
DEVE TER O HORÁRIOS DE 
ESTUDO, DE BRINCAR E DE 

AJUDAR EM CASA.

FAÇA COM ATENÇÃO E 
DIVIRTA-SE!

Não fique limitado aos tex-
tos contidos nas aulas.

Se tiver acesso à internet 
use o Google para aprender 
mais. 

Além é claro, de conversar 
com as pessoas de sua casa 
sobre os assuntos das aulas.

https://Impulsiona.org.br/
baisebol-aprenda-arremes-
sar/

ATIVIDADES

Iniciaremos nossa semana conversando sobre os esportes de campo e taco. Leia a defi-
nição de um esporte de campo e taco.

Esportes de campo e taco são modalidades que têm como objetivo rebater a bola o 
mais longe possível para se percorrer o maior número de vezes as bases (ou a maior 
distância entre as bases) e, assim, somar pontos. São exemplos dessa modalidade: 
tacobol, beisebol, críquete. 

Fonte: Escola Cristã Jundiaí
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1 — Você já ouviu falar em beisebol?

 •  Pessoal este é o GINGA, mascote do Brasil. Colora os desenhos e faça um X no 
GINGA que está jogando Beisebol.

2 — Vamos conhecer um pouco da história do Beisebol no mundo e no Brasil?

Fonte: https://impulsiona.org.br/baisebol-aprenda-arremessar/.  
Acesso em: 29 maio 2020.

 Aprendeu um pouco do beisebol? 
 Após ler a história do beisebol como você acha que é o jogo? 
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 Este esporte tem arremessos, rebatidas, tacos, bola. Uma equipe de 9 jogadores onde 
um deve ser quem rebate e outro quem recepciona a bola. Temos 4 atacantes e 3 de-
fensores. No campo de jogo são demarcadas as bases onde ficam os jogadores.

 Agora precisamos aprender um pouco dos seus movimentos do beisebol. Nada 
melhor do que praticar.

 Existe um jogo que você já pode ter praticado que tem os movimentos do beisebol: 
o TACO. Para jogar o Taco precisaríamos de um espaço grande. Para que possamos 
brincar vamos adaptar suas regras.

 Os Jogos de Taco e de Beisebol se assemelham em alguns aspectos: 
 — Número de equipes (2 equipes — 1 de ataque outra de defesa);
 — Ambos usam taco e bola; e,
 — Tem que rebater.

3 — Aprendemos que um dos movimentos básicos do beisebol e do taco é a rebatida. 
Vamos aprendê-la?

 Materiais para montar o seu jogo
 — Garrafa pet ou cabo de vassoura;
 — Bola de papel, de meia ou outra que tiver em sua casa.

 Praticando a rebatida e a defesa
 Convide um adulto de sua casa e comece a praticar. Ele arremessa a bola em sua di-

reção e você rebate mirando a mão dele. Depois de repetido 20 vezes, vocês trocam 
de posição. Você arremessa a bola e ele rebate virando sua mão.

 Após ter conhecido um pouco dos movimentos do beisebol e do taco, conte-nos o 
que você achou. 

Disponível em: https://impulsiona.org.br/baisebol-aprenda--arremessar/.  
Acesso em: 29 maio 2020.
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UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

Esportes.

OBJETO DE CONHECIMENTO:

Esportes de invasão (tais como basquetebol, futebol de campo, futsal, handebol e pólo aquático, 
entre outros).

HABILIDADE(S):

(EF35EF05P3) Experimentar e fruir os elementos básicos constituintes dos diversos tipos de 
esportes de campo e taco, rede/parede e invasão prezando pela inclusão, cooperação e soli-
dariedade.

(EF35EF06P3) 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:

—  Esportes de campo e taco, rede/parede e invasão: características e elementos comuns (arremes-
sar, correr, lançar, chutar e saltar). 

—  Jogo e esporte: semelhanças e diferenças.
—  As definições de esporte no Brasil: origem e significados. 
—  Jogos e esportes: regras, combinados e aplicações. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Arte
(EF15AR09P3) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na 
construção do movimento dançado, diferenciando novos movimentos em relação a movimentos 
anteriores.

SEMANA 2

ATIVIDADES

Vamos dar início à mais uma aula bem divertida de Educação Física! Venha conosco hoje 
conhecer um esporte que pode ser considerado de invasão e precisão: o BASQUETE. 
O mais tradicional é basquete de quadra, mas hoje, vem chegando de mansinho na socie-
dade brasileira, o basquete 3 × 3 ou streetball.

Para entender melhor...
Esportes de Invasão: São aqueles esportes que trabalham a capacidade de uma equipe 
introduzir ou levar uma bola a uma meta ou setor da quadra ou do campo defendida pelos 
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adversários (gol, cesta, touchdown etc.), e simultaneamente protegendo o próprio alvo 
ou parte do campo.

(TREVISAN, 2019)

1 — Conhecendo agora o conceito de esporte de invasão, você saberia dizer quais ou-
tros esportes conhece que são de invasão?

 Vamos brincar com os esportes de invasão completando a cruzadinha:

2 — Agora vamos conhecer um pouco sobre o basquete 3 × 3.
 O basquete 3 × 3 surgiu no final dos anos 80. Popularizou-se nos Estados Unidos 

(EUA), chegando aos poucos em outros países. Por ser um esporte considerado 
democrático e muito prazeroso de se praticar, vem crescendo a cada dia no Brasil. 
As primeiras competições do chamado street basketball, para nós o basquete 3 × 
3, aconteceram nos Estados Unidos. Foi testado em quadra coberta a primeira vez 
em Macau, nos Jogos Asiáticos, no ano de 2007. Mais tarde, em 2010, o 3 × 3 fez 
a sua estreia nos Jogos Olímpicos da Juventude 2010, na Cingapura. (Fonte: Es-
portelandia). Fará parte das modalidades das próximas Olimpíada, no Japão, que 
aguarda a pandemia da COVID-19 passar para ser remarcada.

 Saiba mais….
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 Esse esporte surgiu a partir da prática nas ruas e tem como características prin-
cipais, a disputa acirrada no placar e a participação dos jogadores com jogadas e 
dribles de efeito, sempre ao som de muito hip-hop e apresentações de danças. No 
streetball o mais importante não é só fazer pontos, mas também realizar dribles me-
lhores que o adversário. Os jogadores usam fintas (chamadas de handles ou moves).

(Fonte: Impulsiona)

3 — Como vimos acima, o basquete 3 × 3 é um esporte de muita habilidade motora. 
O legal do esporte é dar dribles bonitos e jogadas diferentes. Vamos praticar um 
pouco dos movimentos do basquete. Pegue uma bola em sua casa e mãos à obra!

 Manejando a bola ...

4 — E aí, você gostou? Agora que já experimentou alguns movimentos básicos do bas-
quete, crie 3 movimentos diferentes. Desenhe e descreva-os em seu caderno.



92

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

Brincadeiras e Jogos.

OBJETO DE CONHECIMENTO:

Brincadeiras e Jogos populares do Brasil e do mundo.

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 
de matriz indígena, valorizando a vivência, a experimentação e a fruição como formas legítimas de 
produção e reprodução de saberes sociais e culturais.

(EF35EF04P3) Experimentar com autonomia e em diversos tempos e espaços, Brincadeiras e Jo-
gos populares do Brasil e do mundo, incluindo os de matriz indígena, reconhecendo limites e possi-
bilidades dos materiais e espaços disponíveis.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

— Identidade cultural do povo brasileiro: jogos e brincadeiras.
— Jogos e brincadeiras como patrimônio cultural.
— Jogos e brincadeiras pelas regiões brasileiras. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Arte
(EF15AR24P3) Caracterizar e experimentar, brinquedos, brincadeiras, jogos e danças no contexto 
da cultura local e mineira, de diferentes matrizes estéticas e culturais.

SEMANA 3

ATIVIDADES

Depois de aprender sobre dois esportes não tão comuns do seu dia a dia, beisebol e 
basquete 3 × 3, agora é hora de uma aula de brincadeiras e jogos. Venha conosco explorar 
esse mundo.
No século XIX, na Alemanha, alguns estudiosos começaram a observar os costumes an-
tigos do povo. Dentre esses costumes observaram os jogos e brincadeiras. Nessa época, 
a palavra folclore se escrevia Folk-lore: folk significa povo e lore significa saber. 

Fonte: Wikipédia. Acesso em: 01 junho 2020.
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1 — Algumas brincadeiras e jogos fazem parte da vida das pessoas. Há muitos anos, elas 
passaram a ser consideradas brincadeiras folclóricas. Você sabe dizer o que é fol-
clore? Escreva em seu caderno o que você acredita ser folclore.

 — Escreva, em seu caderno, o nome de 3 brincadeiras do nosso folclore que você 
já vivenciou.

 Além das comidas, artesanatos, cantigas, brincadeiras... alguns jogos fazem parte 
deste saber popular.

 Hoje vamos praticar o Jogo da Velha!
 O jogo da velha ou jogo do galo ou três em linha é um jogo e/ou passatempo popular. 

É um jogo de regras extremamente simples, que não traz grandes dificuldades para 
seus jogadores e é facilmente aprendido. A origem é desconhecida, com indicações 
de que pode ter começado no antigo Egito, onde foram encontrados tabuleiros es-
culpidos na rocha, que teriam mais de 3.500 anos.

 Algumas lendas urbanas contam que o jogo teria nascido em Portugal, na cidade de 
Almada no ano 545. No entanto, só foi popularizado no ano 1500, pelo descobridor 
Pedro Álvares Cabral, que adorava jogar este jogo durante as suas viagens. Álvares 
Cabral teria decidido que este jogo seria o primeiro a ser ensinado ao povo indígena 
no Brasil. (Fonte: Wikipédia)

2 — Vamos conhecer as regras do Jogo da Velha para, em seguida, jogarmos.
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 Agora que conhecemos as regras, chegou a vez de jogarmos. Convide alguém de 
sua casa para uma disputa de Jogo da Velha, monte os tabuleiros e o placar.

3 — Agora que já brincou de Jogo da Velha no papel, vamos movimentar um pouco. Convide 
a pessoa que estava jogando com você para jogar com a malha riscada no chão.

 Material:
 1 — Barbante ou outra coisa que possa criar as linhas.
 2 — 3 Tampinhas de uma cor e mais 3 de outra cor diferente (caso não tenha as 

tampinhas use outro objeto, desde que tenham 3.
 Regras:
 Demarque a malha do Jogo da Velha e a linha de partida onde vocês ficarão atrás. 

A linha de partida e a malha devem estar distantes um do outro 7 passos.
 Tire par ou ímpar para ver quem inicia a jogada.
 A cada rodada (rodada significa uma vez que você joga e que seu colega também 

joga), o deslocamento entre a linha de partida até a malha deve ser feito diferente. 
Ex.: nas pontas dos pés, saltando, girando, correndo, agachando e saltando).

 Como no jogo do papel, ganhará o jogo quem fizer uma sequência de 3, seja na dia-
gonal, na horizontal ou na vertical.

 Ufa! Você hoje aprendeu o que é Folclore, identificou as brincadeiras folclóricas 
e praticou um jogo folclórico no papel e com muito movimento. Espero que tenha 
gostado. 

 Conte-nos como foi brincar de jogo da velha fora do papel, podendo usar os movimen-
tos do seu corpo e ao mesmo tempo seu raciocínio e estratégias para ganhar a partida.
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UNIDADE(S) TEMÁTICA(S):

Esportes.

OBJETO DE CONHECIMENTO:

Esportes de rede/parede (tais como voleibol, tênis, badminton, peteca, squash, entre outros).

HABILIDADE(S):

(EF35EF05P3) Experimentar e fruir os elementos básicos constituintes dos diversos tipos de espor-
tes de campo e taco, rede/parede e invasão prezando pela inclusão, cooperação e solidariedade.

(EF35EF06P3) 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:

—  Esportes de campo e taco, rede/parede e invasão: características e elementos comuns (arremes-
sar, correr, lançar, chutar e saltar).

— Jogo e esporte: semelhanças e diferenças.
— As definições de esporte no Brasil: origem e significados.
— Jogos e esportes: regras, combinados e aplicações. 
— Jogos e brincadeiras como patrimônio cultural.
— Jogos populares e brincadeiras no Brasil e no mundo: nomes, origem, regras.

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Arte: 

(EF15AR24P3) Caracterizar e experimentar, brinquedos, brincadeiras, jogos e danças no contexto 
da cultura local e mineira, de diferentes matrizes estéticas e culturais.

Vamos aprender mais um esporte? Você já ouviu dizer no esporte chamado Badminton? 

SEMANA 4

ATIVIDADES

Nesta semana iremos conhecer um pouco da história, objetivo e movimentos deste 
esporte e ainda poderemos praticá-lo. Vamos lá!

COMO SURGIU O BADMINTON…   
Este esporte tem sua origem na Índia, cujo nome era conhecido por Poona. Os oficiais 
ingleses que estavam a trabalho no país, ao praticarem, gostaram do jogo e, em meados 
do século XIX, levaram para a Europa.
Porque o esporte passou a ser chamado Badminton?
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Na década de 1870, este esporte (Poona) teve uma nova versão na Inglaterra e por ter 
praticado a primeira vez na propriedade Badminton House, território que pertencia ao 
Duque de Beaufort’s, em Gloucestershire, denominou-se de Badminton.
Com a popularização do Badminton na Inglaterra, foi necessário a padronização de regras. 
Em 1875, na cidade de Folkstone, fundou-se o clube de Badminton por alguns oficiais. 
Uma regra foi a prática do esporte determinando que os jogos deveriam ser praticados 
entre 2 ou 4 adversários. Esta regra permanece até hoje (considera-se jogo simples — 2 
jogadores, e jogo dupla — 4 jogadores).
Daí o Badminton difundiu-se em diversos países da Europa, Ásia e América.
Em 1992 este esporte estreou-se na Olimpíada de Barcelona. Após esta estreia, vários 
países tornaram-se adeptos ao Badminton, como também, ingressaram na Federação 
Internacional de Badminton (IBF — International Badminton Federation).
Atualmente, o Badminton está entre os 10 esportes mais praticados no mundo.

Vamos conhecer seus objetivos, movimentos e praticá-los?

O badminton é um esporte individual e de oposição, no qual existe um confronto dire-
to, mas sem contato, uma vez que a rede separa o espaço determinado para cada jo-
gador ou dupla. É um jogo de raquete e peteca, com uma rede a uma altura de 1,55m, 
jogado em uma quadra retangular com 6,10m × 13,40m (jogo em duplas — 4 pessoas) 
ou 5,18m × 13,40m (jogo simples — 2 pessoas). O jogo é dividido em 5 modalidades: 
Simples Masculina, Simples Feminina, Dupla Masculina, Dupla feminina e Dupla Mista.
O Badminton assemelha-se ao tênis e ao vôlei de praia mas têm objetivos, regras e 
características específicas. Este jogo é praticado com raquete e um volante (peteca). 
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Vamos conhecer alguns termos e movimentos:
• Simples: jogo com dois jogadores em lados opostos da quadra; 
• Duplas: jogo com dois jogadores de cada lado da quadra; 
• Serviço: saque;
• Servidor: quem tem o direito de servir, ou seja, realizar o saque; 
• Recebedor: o oposto ao lado do servidor, ou seja, quem irá receber o saque adversário; 
• Golpe: movimento da raquete para a frente;
•  Split step: utilizado para iniciar e integrar movimentos, mudar direção e sair rapida-

mente para a peteca rebatida pelo adversário;
• Investida: deslocamento na direção do golpe;
• Passos de corrida: correr em direção à peteca;
• Chassé: passos realizados sem que uma perna ultrapasse a outra;
• Passo cruzado atrás: passo realizado cruzando as pernas durante o deslocamento;
• Salto em um pé: saltar em um pé para realizar o golpe;
• Salto/pivô: saltar em pivô para realizar o golpe;
•  Aterrissagem: posicionar os pés no solo para preparação de um novo movimento ou 

conclusão de um golpe.

Principais regras:
O jogo é disputado em melhor de 3 games (tempos), sendo cada um com mínimo 21 pon-
tos (é preciso ter uma vantagem de 2 pontos do adversário para finalizar o game) e máxi-
mo 30  pontos (se o game estiver com o placar 29 × 29, quem efetivar o ponto 30, vence a 
partida). O game tem um intervalo de 1 minuto quando o primeiro jogador ou dupla atingir 
11  pontos. A troca de quadra acontece ao final do primeiro e segundo game. Na possibili-
dade de ter o 3º game, a mudança de quadra acontece quando o jogador ou dupla atingir 
o 11º ponto. Para dar início a partida, deve-se fazer o sorteio para definir quem irá efetivar 
o saque. O saque inicial (0 × 0) deverá ser realizado no lado direito da quadra do jogador, 
ou seja, sempre que o saque estiver com pontuação número par (considerar o placar do 
jogador ou dupla que irá realizar o saque), este deverá ser feito do lado direito e pontua-
ção número ímpar do lado esquerdo. O recebedor deverá estar na diagonal do adversário, 
ou seja, se o adversário estiver do lado direito, o recebedor deverá estar do lado esquer-
do. No jogo de duplas, quando o jogador que estiver realizando o saque errar, retornando 
o saque para sua equipe, este deverá ser efetivado por seu companheiro (alternado entre 
os jogadores). Para considerar ponto efetivado, a peteca precisará tocar (cair) no solo, ou 
seja, um ponto é disputado até que um participante ou dupla deixe a peteca (volante) cair 
em seu lado da quadra. 
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1 — Desenhe em seu caderno uma quadra, uma raquete e uma peteca (volante) de 
Badminton.

2 — O que você aprendeu sobre o Badminton?

 Agora que você já conheceu algumas regras, termos e movimentos do Badminton, 
vamos praticar?

 1 — Material: um balão ou uma bolinha de papel ou bola de meia. Imagina que seu bra-
ço e sua mão seja uma raquete. Braço e antebraço será a haste da raquete e a mão a 
cabeça da raquete. Com a palma da mão voltado para cima, lançar a bola ou balão ao 
alto e rebatê-la com a palma da mão, buscando sempre o domínio de direção da bola 
ou balão, durante 1 minuto sem deixar cair ao chão. Após dominar o movimento, faça 
o mesmo exercício porém rebater a bola ou balão com o dorso da mão.

 2 — Já que dominou a bolinha ou balão, vamos fazer os movimentos de perna. Cada 
figura a seguir você deverá fazer o movimento 10 vezes consecutivos. 

3 — Agora que finalizou de praticar os movimentos, escreva no caderno sobre esta 
vivência e dificuldades encontradas para realização do exercício.

SAIBA MAIS…
https://www.youtube.com/watch?v=c69APHCG4dw
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