
ROTEIRO DE ESTUDOS
3º e 4º ano

 A minha escola é . . .

PREZADOS(AS) PAIS, MÃES E RESPONSÁVEIS,
 
        A equipe pedagógica da E.M.J.L. preparou esse roteiro de estudos
pensando em oferecer desafios e situações interessantes para que
nossos(as) alunos(as) de 3 º e 4 º anos continuem aprendendo enquanto as
aulas estão suspensas.
 
     Sabemos que organizar os estudos em casa não é tarefa simples! Mas
queremos encorajá-los(as) a investirem nessa tarefa, acreditando nos
resultados.
 
     Seu(sua) filho(a) precisará da sua ajuda. Primeiro, porque ele(a) nunca
experimentou um roteiro de estudos como esse e estudar pelo computador é
muito diferente. Segundo, porque algumas crianças dessa faixa etária
ainda estão em processo de alfabetização e podem precisar de apoio para
ler os textos, orientações e para fazer escritas. Seja paciente e auxilie na
medida do possível. Sente ao lado dele(a) na realização dos primeiros
blocos. Aos poucos, a autonomia será construída.
 
        Ao final dessa semana, divulgaremos as respostas dessas atividades. Se
você precisar de algum apoio, entre em contato com a escola pelas redes
sociais. 

                                                         Estamos juntos( as)!

PARA COMEÇAR.. .
UM DEDO DE PROSA COM AS  FAMÍL IAS !



ROTEIRO DE ESTUDOS
3º e 4º ano

A minha escola é . . .
QUER SABER O QUE SEU(SUA)  F I LHO(A)  VAI  APRENDER

FAZENDO AS  AT IV IDADES DESSE ROTEIRO?

(EF04LP27) Ler e compreender, com certa
autonomia, textos em versos, explorando rimas,
sons e jogos de palavras, imagens poéticas
(sentido figurados) e recursos visuais e sonoros.

(EF04LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em
parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as
características do gênero textual.

(EF04MA38) Formular e desenvolver situações problemas com
números naturais envolvendo adição e subtração utilizando
estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além
de fazer estimativas de resultado.

(EF04MA27) Ler, interpretar e
analisar dados apresentados em
tabelas simples ou de dupla entrada e 
em gráficos de colunas e pictóricos, com base em informações das
diferentes áreas do conhecimento, e produzir textos com síntese de
sua análise.

(EF04HI01) Reconhecer a história como
resultado da ação do ser humano no tempo e
no espaço, com base na identificação e
mudanças e permanências ao longo do tempo.

(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares
de vivência e em suas histórias familiares
e/ou da comunidade, elementos de
distintas culturas  valorizando o que é
próprio em cada uma delas e sua
contribuição para a formação da cultura
local, regional e brasileira.



ROTEIRO DE ESTUDOS
3º e 4º ano

A minha escola é . . .
QUERIDO(A) ALUNO(A),

 Veja algumas dicas para ter sucesso no seu ROTEIRO DE ESTUDO.

Separe um tempo para fazer as atividades do dia. 
O ideal é continuar estudando de segunda a sexta- feira.

Fique atento(a) às nossas redes sociais.
Informaremos nelas o dia em que você
encontrará o gabarito desse roteiro, com
informações e respostas para que você tenha
condições de corrigir seu trabalho e descobrir
o que acertou e o que precisa melhorar.

                                      IMPORTANTE! 
ESSE ROTEIRO TEM ATIVIDADES PARA SEREM
REALIZADAS DURANTE UMA SEMANA E NÃO
PRECISA  SER IMPRESSO. FAÇA UM BLOCO POR DIA
(HÁ CINCO BLOCOS NO ROTEIRO TODO). SE FOR
FAZER A LEITURA DELE NA  TELA  DE UM CELULAR,
COLOQUE NA HORIZONTAL. 

Vá para um lugar da sua casa que seja
sossegado e organizado. Escolha um caderno
para fazer o registro. Inicie sempre colocando
em destaque a data e   o título da atividade
que você fará. Peça ajuda de um(a) adulto(a)
sempre que precisar.



ROTEIRO DE ESTUDOS
3º e 4º ano

Olá, pessoal! Prontos(as) para mais um roteiro? 
              

Dessa vez vamos aprender mais sobre a nossa escola. Já estamos

um tempinho longe dela e está dando uma saudade. Por isso

precisamos relembrar algumas coisas importantes do nosso dia a

dia. Vamos lá? SEPARE o seu caderno de ATIVIDADES, escreva o

título e  a  data, copie as  perguntas e  responda.

              

       A Escola Municipal Jardim Leblon iniciou suas atividades em

02 de Fevereiro de 2015. A construção da estrutura física foi

prevista no contrato de parceria público-privada entre a

Prefeitura de Belo Horizonte e a Inova BH/Odebrecht. A princípio,

a instituição atendia apenas a alunos do Ensino Fundamental, até

o 6º ano. O atendimento à Educação Infantil iniciou-se no ano

seguinte.  O bairro Jardim Leblon, onde a escola se encontra,

também é conhecido como Parque Jardim Leblon, Parque

Copacabana  ou Vila Santa Branca. Tem como referência urbana

do passado a Vila Apolônia (existente até hoje) e

pertence à Regional Venda Nova.

BLOCO I - PRIMEIRO DIA

HISTÓRICA

A minha escola é . . .



              

       A localidade servia de passagem para os antigos tropeiros

por volta do século XVIII. Dos seus pontos de paradas, foram

surgindo arraiais, vilas e, a partir desses muitos pontos de rotas

comerciais e descanso, surgiu o núcleo central de povoamento da

região de Venda Nova. O Jardim Leblon foi aprovado como bairro

em Belo Horizonte no ano de 1976, mas o Parque Jardim Leblon

existia no município de Santa Luzia desde 1950, tendo sua origem

em loteamentos irregulares como a Vila Monte Universo, Vila

Monte Carmelo e Vila Maria José. Mais tarde, estas vilas foram

integradas aos bairros Copacabana, Jardim Leblon e Céu Azul.

        Atualmente, a escola conta com 8 turmas de Educação

Infantil e 24 turmas de Ensino Fundamental (do  1º ao 5º anos) e

atende a cerca de 760 estudantes. No Programa Escola Integrada,

os alunos praticam capoeira, música, dança, jogos, arte e recebem

apoio pedagógico. Uma história relativamente recente, mas sólida

no tocante ao incansável investimento para concretizar a cada dia

uma educação pública de qualidade.

              

1 - Leia a história da nossa escola em seguida complete abaixo as

frases de acordo com as informações obtidas.

A) Qual a data de inauguração de nossa escola?  

_______________________________________________



B) Em que ano iniciou em nossa escola a Educação Infantil?

___________________________________________________

C) Que fato histórico importante marca a localização da nossa 
escola?

___________________________________________________

D) Em nossa escola, sempre tentamos fazer muitas atividades. 
Qual delas você gosta mais?

___________________________________________________

___________________________________________________

2 - Vamos relembrar mais um pouquinho. 
Sei que você é muito esperto(a). Então me diga:

a) Qual o nome completo da nossa escola?

___________________________________________________

b) E sua professora, qual o nome dela?

___________________________________________________

c) Cite o nome de três coleguinhas que você mais brincava.

___________________________________________________

3 - O dia a dia em nossa escola era sempre muito animado e cheio

de atividades, lembra? Para recordarmos um momento desse muito

especial para nós, escreva um texto contando a sua família um

dia que você considerou muito especial. Não se esqueça  de fazer

uma bela ilustração. ( Temos saudades destes momentos tire uma

foto de sua produção e envie no whatsApp da escola para

mostrar aos nossos coleguinhas, que tal? Aguardo vocês.)

 



ROTEIRO DE ESTUDOS
3º e 4º ano

A minha escola é . . .

BLOCO II -  SEGUNDO DIA

CULTURAL
              

       HORA DE ESTUDAR

     Todo mundo mundo vai à escola para aprender, por isso você não

precisa ter vergonha de fazer perguntas sobre aquilo que não sabe

ou não entendeu direito. Preste atenção às aulas e aproveite a

presença do professor para perguntar tudo. Não vale sair da aula

cheio de dúvidas, porque a matéria vai se acumulando e fica cada

vez mais complicada depois. 

     Quando chegar à sua casa, não fique adiando a hora de estudar

e de fazer a lição. Melhor não dizer "mais tarde eu começo" ou

"amanhã eu faço". Assim você vai acabar acumulando tarefas e

aumentando sua preocupação. Faça a lição e estude um pouco por dia,

assim você consegue entender a matéria e tirar as dúvidas com

calma. 

     E, quando chegar a época de provas, você vai ficar desesperado

olhando os cadernos sem se lembrar de nada. Confira como algumas

dicas podem ajudá-lo a estudar melhor.

Em Língua Portuguesa, procure sempre ler, Seja livros, 

gibis ou revistas, o importante é se dedicar. Com a 

             leitura podemos nos divertir, aprender novas palavras,



              

 descobrir diferentes formas de se expressar, ter novas ideias,

além da sua escrita ficar ainda mais criativa.

Na Matemática, normalmente buscamos novas estratégias  

e na maioria das vezes por meio de jogos, conseguimos desenvolver

estas habilidades. Em algumas atividades podemos apresentar

maiores dificuldades, mas não deixe o pensamento de " eu não sei"

ou "eu não consigo" te impedir de aprender. Procure jogos de

estratégias pois eles podem te ajudar a solucionar seus problemas

matemáticos ou mesmo do dia a dia.

      Em Geografia, precisamos ficar atentos às notícias dos

jornais e revistas, estas informações te ajudam a compreender a

formação do nosso planeta, os aspectos físicos de cada região,

entre outros. Busque conversar com pessoas que viajam ou vieram

de cidades diferentes, pois elas poderão te retratar várias

informações te ajudando a aprender um pouco mais sobre outros

lugares. 

       Ao estudarmos Ciências, percebemos que todo cientista é um

bom observador. E que nós podemos ficar ligados nos

acontecimentos ao nosso redor e aprender constantemente. Seja

nos barulhos do nosso corpo, no crescimento das plantas no jardim

ou no simples movimento dos peixes em um aquário.

        Já em História, muitas pessoas dizem que precisamos

decorar o livro, mas isso não é verdade. O importante é tentar

entender os fatos e os personagens em cada época. Pesquisando

sempre quando surgir alguma duvida ou não entendermos direito. 
                         

                           Texto adaptado retirado: Revista Recreio: Ano 54, n.258 - São Paulo; 2005. 

     



          

 Leia o texto "Hora de Estudar" com atenção e em seguida

responda as questões. 

1 - Qual é o título do texto?

_________________________________________________________

2 - O texto texto foi adaptado, mas retiramos ele de uma revista.

Qual é o nome dela? Você conhece?

_________________________________________________________

3 - Qual é o objetivo do texto? Marque a resposta correta.

      Indicar o local adequado para comprar material escolar.

      Ressaltar a organização do material escolar.

      Dar orientações de estudo aos alunos.

4 - Em sua opinião, você acha que o texto pode ajudar na

organização do aluno aos estudos? Por quê?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

5 - Elabore uma dica que você considera importante para seus

colegas saírem bem nas seguintes na disciplinas:

Língua Portuguesa: _______________________________________

Matemática: _____________________________________________

Geografia: _______________________________________________

História: _________________________________________________

  Ciências: _____________________________________________
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A minha escola é . . .

Escola é

... o lugar que se faz amigos.

Não se trata só de prédios, salas, quadros,

Programas, horários, conceitos...

Escola é sobretudo, gente

Gente que trabalha, que estuda

Que alegra, se conhece, se estima.

O Diretor é gente,

O coordenador é gente,

O professor é gente,

O aluno é gente,

Cada funcionário é gente.

E a escola será cada vez melhor

Na medida em que cada um se comporte

Como colega, amigo, irmão.

Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados”
Nada de conviver com as pessoas e depois,

Descobrir que não tem amizade a ninguém.

Nada de ser como tijolo que forma a parede, Indiferente, frio, só.

BLOCO III -  TERCEIRO DIA

POÉTICA

https://www.youtube.com/watch?v=zIW109NCcqs


Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar,

É também criar laços de amizade, É criar ambiente de

camaradagem,

É conviver, é se “amarrar nela”!

Ora é lógico...

Numa escola assim vai ser fácil! Estudar, trabalhar, crescer,

Fazer amigos, educar-se, ser feliz.

É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. 

(Paulo Freire)

          

 Leia o belo  poema de Paulo Freire "ESCOLA É" com atenção,

clique no ícone vídeo para assistí-lo no Youtube e em seguida

responda as questões. 

1 - O que o autor considera importante na escola?

_________________________________________________________

2 - O que é necessário para que a escola seja cada vez melhor?

_________________________________________________________



          

 3 - O que Paulo Freire quis dizer neste verso do poema: 

"Nada de ser como tijolo que forma a parede"?

_________________________________________________________

4 - Marque um X nos sentimentos que vemos valorizados no poema.

 (  ) INDIFERENÇA   (  ) AMIZADE    (  ) FRIEZA    (  ) FELICIDADE

5 - Em sua opinião, a nossa escola se parece com a do poema? Por

quê?

_________________________________________________________

6 - Cite na nossa escola o que você:

Gosta:___________________________________________________

Não gosta: _______________________________________________

7 - Agora é o seu momento, liberte o artista que existe em você e

represente por meio de desenho a nossa escola e as principais

pessoas que você interagia na escola. Se possível, tire uma foto e

envie para nosso whatsApp, vamos adorar relembrar estes

momentos junto com vocês.
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A minha escola é . . .

A Escola Municipal Jardim Leblon iniciou suas atividades em

02 de Fevereiro de 2015. Nossa escola conta com 8 turmas

de Educação Infantil e 24 turmas de Ensino Fundamental (do

1º ao 5º ano) e atende aproximadamente de 760 estudantes.

Sendo 106 alunos no 1ºano, 110 alunos no 2ºano, 125 alunos

no 3ºano, 113 alunos no 4ºano e 117 alunos no 5ºano.

BLOCO IV -  QUARTO DIA
MATEMÁTICA              

      Nossa escola é enooorme, cheia de alunos e com tantas

informações podemos fazer várias análises. Vamos lá? 

LEIA COM ATENÇÃO OS DADOS ABAIXO E INICIE NOSSA ATIVIDADE.

 1) Encontre números no texto acima e organize abaixo sem repetir. 

  a) Números encontrados:____________________________________

  b) Ordem crescente:______________________________________

  c) Ordem decrescente: ____________________________________

  d) Números pares:________________________________________

  e) Números ímpares:_____________________________________



   2) Veja o gráfico:

Relação de alunos do Ensino Fundamental

0 25 50 75 100 125

1º ANO 

2º ANO 

3º ANO 

4º ANO 

5º ANO 

a) Qual informação recebemos com este gráfico?

________________________________________________________

b) A escala numérica do gráfico está seguindo uma sequência, de

quanto em quanto essa sequência é mostrada? 

________________________________________________________

c) Em seu ano de escolaridade, possuem quantos alunos?

________________________________________________________

d) Atualmente, vemos no site o 1º e 2º ano trabalhando juntos,

assim como o 3º e 4º ano também. Calcule quantos alunos estão

envolvidos nestes grupos.

1º ano + 2º ano = __________   3º ano + 4º ano =___________

e) Analisando o gráfico organize as turmas de acordo com seu

número de alunos.

- Ordem crescente: _______________________________________

- Ordem decrescente: _____________________________________

f) Descubra quantos alunos temos no Ensino Fundamental.

  1ºano + 2ºano + 3ºano + 4ºano + 5ºano =__________________

106 alunos

110 alunos

125 alunos

113 alunos

117 alunos
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A minha escola é . . .
BLOCO  V -  QUINTO DIA

LITERÁRIA
              

      Estamos com saudades de vocês e que tal pensarmos a partir

da leitura de um bom livro como o "Quando a minha escola abrir…"

com os autores: Beatriz Braga, Joana M. Gomes, Miguel Correia e

Susana Amorim, como será este momento para nós. Nesse livro eles

abordam como foi ficar afastado e possivelmente como será o

nosso retorno. Quem sabe assim, com pensamento positivo e muita

prevenção, além de diminuir a nossa saudade  ficamos mais

consciente de como agir neste retorno.

Clique no livro acima para acessar

o site e fazer download do livro.

 Queridos alunos vocês irão observar ao ler que a escrita está um

pouco diferente da que temos costume. Isso acontece porque este

livro é uma produção de Portugal e mesmo falando a Língua

Portuguesa eles possuem outras normas gramaticais.

https://www.coronakids.pt/livros


 Segue links de duas pessoas fazendo a leitura do livro uma com

a Língua Portuguesa de Portugal e a outra Brasileira. 

Converse com a sua família sobre esta diferença.

Clique no Play ao

lado para

acessar o

YouTube e assitir

as leituras de

acordo com a

naturalidade do

leitor.

E aí, turminha... gostaram do livro? Esperamos que sim. 

Vamos aproveitar essa leitura e responder as questões a seguir.

1) Agora é sua vez, faça para sua família um belo reconto da

história, solte a imaginação... use materiais e estratégias

diversificadas. Se quiser peça para filmarem este momento e

envie para nós, vamos amar ver o seu desempenho. 

2) No livro cita inicialmente que aconteceu alguma coisa que

todas as pessoas deveriam mudar a sua rotina e ter que ficar

em casa. O que aconteceu? Por que precisa ficar em casa?

_______________________________________________________

_____________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=V2QnEvaAx3g&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=jnTuEmnrWtQ


3) A professora deu a essa situação o nome de uma brincadeira.

Escreva qual o seu nome e as suas regras.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

4) A aula foi tão divertida que até um hino eles criaram. O que

você achou deste hino? Justifique sua resposta.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

5) Os alunos começaram a pensar no que aconteceu "Quando a

minha escola fechou". Faça você também essa reflexão e

escreva abaixo qual foi a sua atitude.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

6) Olhe você também pela janela e descreva ou ilustre o que

você vê.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

7) Na Língua Portuguesa de Portugal percebemos algumas

expressões diferentes da nossa, escreva abaixo a expressão que

usamos aqui no Brasil para: tu, zanga, baralhada e tele móveis.

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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   Na próxima semana, você encontrará
um novo roteiro em nosso site.  Até lá,
aproveite para fazer leituras e navegar

nas outras páginas do site que 
preparamos para vocês. E fique ligado(a)

em nossas redes sociais. Se respondeu
NÃO a alguma pergunta, volte ao bloco

correspondente e complete seus  desafios.
Até a próxima! 

OPS! CARTÃO AMARELO!

VOCÊ ESTÁ QUASE TERMINANDO O ROTEIRO.
MAS, PARA RECEBER O CARTÃO VERDE E PODER SAIR
DESSAS ATIVIDADES, VOCÊ PRECISA TER CUMPRIDO

ALGUMAS TAREFAS. ENTÃO, CONFIRA SE...

BLOCO 1 : 

BLOCO 11 : 

BLOCO 111 : 

BLOCO 1V : 

BLOCO V : 

Se  respondeu  SIM a todas  as perguntas acima,

 PARABÉNS . . . Você recebeu o cartão verde !

Você leu e realizou a atividade de interpretação de texto

sobre a história da nossa escola?

Você leu e realizou a atividade de interpretação de texto

sobre a hora de estudar e dicas de estudo?

Você leu e realizou a atividade de interpretação de texto

sobre o poema de Paulo Freire?

Você leu e realizou a atividade de interpretação dos dados

matemáticos e cálculos sobre a nossa escola ?

Você leu e realizou a atividade de interpretação de texto

sobre o Livro "Quando a minha escola abrir..."?


