
                                              
                                               PARA COMEÇAR... UM DEDO 
                                              DE PROSA COM  AS FAMÍLIAS!

PREZADOS( AS) PAIS, MÃES E RESPONSÁVEIS,

A equipe pedagógica da EMJL preparou esse roteiro de estudos pensando em
oferecer desafios e situações interessantes para que nosso( 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)!

ROTEIRO DE ESTUDO

Exercitando o corpo e a mente!
3º e 4º anos



QUER SABER O QUE SEU( SUA) FILHO( A) VAI APRENDER FAZENDO AS ATIVIDADES DESSE ROTEIRO?

 
                     LÍNGUA PORTUGUESA
 
(EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o significado
mais plausível para o contexto que seu origem à consulta.

(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.

(EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com autonomia, relatos de observações e de pesquisas em
fontes de informações, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

                 MATEMÁTICA
 
(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada gráficos
de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como
maior e menor frequência, apropriando- se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da
realidade sociocultural significativos.

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrita para resolver problemas
significativos envolvendo adição e subtração com números naturais.

 
                    EDUCAÇÃO FÍSICA

 
(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que os
constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional e comunitária/lazer).

 
.
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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.

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.

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.

ROTEIRO DE ESTUDO

Exercitando o corpo e a mente!
3º e 4º anos



Fique esperto e veja as diferenças entre atividade física e esporte:

Atividade física pode ser definida como qualquer contração do músculo esquelético que
produza movimento corporal e assim aconteça um gasto energético, como subir e descer
escadas, andar, dançar. As crianças muitas vezes já realizam várias atividades físicas como
correr, brincar nos parquinhos, andar de bicicleta, brincar de pega-pega, esconde-esconde,
entre outras. 

Esporte é uma atividade com regras fixas, com conceitos de desempenho e competição.

Agora que você já leu o texto acima e também utilizando o seu conhecimento prévio,
pegue o seu caderno, coloque o nome do bloco, o título da atividade e a data de hoje. 

Bloco 1- Segunda-feira - Diferenças entre atividade física e esporte!

1-  Copie, em seu caderno, as frases abaixo e escreva na frente (V) para frases verdadeiras e (F)
para frases falsas.

A) A atividade física só pode ser realizada se tiver regras estabelecidas anteriormente. (     )

B) Para praticar esporte é necessário se preocupar em seguir regras e combinados.(     )

C) A atividade física pode ser feita em qualquer espaço, até mesmo dentro de casa, como subir
e descer a escada, pois é a produção de movimento corporal. (     )

D) Tanto a atividade física quanto o esporte não fazem bem para o nosso corpo. (     )

2- Desenhe em seu caderno uma pessoa praticando uma atividade física ou esporte.

Tire um tempinho de seu dia para movimentar o corpo! Veja na próxima página uma
dica muito legal!

Exercitando o corpo e a mente!
3º e 4º anos

ROTEIRO DE ESTUDO

Olá, pessoal!  Prontos( as) para mais um roteiro? Dessa vez, vamos falar da importância do
esporte e da atividade física em nossas vidas.  

Você sabia que o esporte e a atividade física são importantes para a saúde, para o desenvolvimento
físico, motor e também para o desenvolvimento social? 



Veja quantas coisas boas a atividade física e o esporte podem te proporcionar:

• Te torna mais seguro e com menos risco de acidentes;
• Fortalece seu sistema imunológico e assim você fica menos propenso a doenças;
• Promove suas habilidades mentais;
• Fortalece sua autoconfiança;
• Te ajuda a ser mais criativo; 
• Promove sua capacidade de se concentrar;
• Você terá mais força e resistência;
• Sua substância óssea ficará mais estável;
• Promove o desenvolvimento de sua linguagem;
• Proporciona mais bom humor;
• Promove seu senso de equilíbrio;
• Você ficará menos ansioso;
• E também melhora sua percepção espacial.

Clique na imagem abaixo e veja um vídeo com uma atividade bastaste divertida que
vocês podem fazer dentro de casa com os familiares. 

Material necessário:  Papéis para fazer os moldes dos pés e mãos e fita crepe para
fixar no chão. Depois é só exercitar e se divertir!

Crianças e exercício

Você sabe por que o esporte e o exercício são tão importantes para as crianças?

O exercício é uma necessidade básica das crianças e serve principalmente à saúde e
ao bem-estar. Sem exercício, não seria possível se tornar um adulto independente,
confiante e saudável. O movimento forma assim a base de todo o desenvolvimento

da personalidade.

https://pin.it/7oDXuEd


Preparados para mais um dia de atividades?

Lembre-se que o mais importante no momento é não ficar parado!

Clique na imagem abaixo e assista um vídeo para conhecer um pouco mais sobre a importância
das atividades físicas.

Pegue um caderno, coloque o nome do bloco, o título da atividade e a data de hoje.
Copie as perguntas abaixo e responda cada uma delas.

Bloco 2- Terça-feira - E você, pratica atividade física?

1- Você costuma fazer alguma atividade física? Qual?

2- Se você você respondeu na questão anterior que pratica alguma atividade física, escreva
quanto tempo por dia você destina para essa atividade.

3- Imagine que um de seus colegas não gosta muito de realizar atividades físicas e você, como
sabe de sua importância, precisa convencê-lo. Escreva um pequeno bilhete para ele,
incentivando-o a praticar alguma atividade que movimente o corpo.

4- No vídeo, a personagem sugere que praticar esporte pode ser mais interessante quando
fazemos em grupo. Mas sabemos que estamos vivendo atualmente uma pandemia, em que o
vírus pode ser transmitido pela proximidade entre as pessoas. Desta forma, pense e responda:
 
Nesse momento é mais indicado a realização de atividades coletivas com os amigos ou
individuais em casa? 

Por hoje terminamos as atividades, mas não se esqueça da importância de se
movimentar dentro de casa. Lembre-se que estamos em período de isolamento e não

vale sair para a rua!

 

ROTEIRO DE ESTUDO

Exercitando o corpo e a mente!
3º e 4º anos

https://www.youtube.com/watch?v=O492_HLrPCc


Vamos começar mais um dia com disposição e saúde? 

Bloco 3 - Quarta-feira - De olho no gráfico!

O Ministério do Esporte realizou em 2013 uma pesquisa que coletou informações sobre práticas
esportivas e atividades físicas no Brasil. Ao todo, foram realizadas 8.902 entrevistas. Veja o resultado
de um item da pesquisa:

Atenção: Você não precisa copiar as perguntas desta página, só escreva o nome do bloco,
a data de hoje, o número da questão e a resposta na frente.

1- Você sabe o que significa uma pessoa sedentária? Não? Então peça ajuda de um familiar para
responder, pesquise em um dicionário ou procure na internet. Escreva no caderno sua resposta.

2-Para ser considerado fisicamente ativo, o indivíduo precisa realiza uma atividade física diária com
duração mínima de trinta minutos. 
Imagine que uma pessoa realiza atividade de 30 minutos de segunda à sexta-feira. Quantos
minutos de atividade física ela realiza em uma semana? Faça os cálculos em seu caderno.

3- Roberto e Priscila são casados e durante o isolamento social estão correndo no quintal de casa.
De acordo com esta informação eles podem ser considerados sedentários, praticantes de
esportes ou de atividade física? Caso tenha dúvida, volte ao bloco 1 e leia as diferenças entre
atividade física e esporte. 

ROTEIRO DE ESTUDO
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4) Observe os dados apresentados abaixo. Qual é a faixa etária mais sedentária, ou seja, que
realiza menos atividade física?

5) Você mora com pessoas com mais de 65 anos? Caso sim, ela pratica atividades físicas?

6) Observando os dados abaixo, quem costuma ser mais sedentário, o homem ou a mulher?

Parabéns, você concluiu as atividades de hoje e exercitou a
mente! Não se esqueça de exercitar o corpo também! Beba

água para se hidratar!



Vamos exercitar a nossa mente? 

                             Bloco 4 - Quinta-feira - Esporte!

Leia o texto abaixo:
O que é esporte?

Todos já escutaram alguma vez a pergunta “Pratica algum esporte?”. O esporte em si é a atividade
física exercida dentro de um jogo ou um campeonato de qualquer tipo, cuja prática está sujeita a
regras específicas. Esta atividade pode ser um simples entretenimento, um campeonato, um jogo
por prazer ou um exercício físico e / ou mental que nos ajude a manter a forma ou recuperá-la.

Fonte:https://queconceito.com.br/esporteacesso em 10/07/2020

Devemos lembrar que esporte e atividades físicas são coisas diferentes. Uma caminhada é uma
atividade física, mas não é um esporte.

Atenção: Pegue um caderno, coloque o nome do bloco, o título da
atividade e a data de hoje.

1) Em seu caderno escreva os nomes dos esportes abaixo em ordem alfabética:

Tênis  - Esgrima – Atletismo -  Natação – Futebol – Voleibol – Ginástica –
Canoagem   -  Remo - Dardos – Basquetebol.

2) Você tem algum esporte preferido? Escreva em seu caderno que esporte é esse.

3) O futebol é um dos esportes mais populares no Brasil. No Campeonato Brasileiro de 2019, o
Flamengo foi o time campeão. Observe a tabela abaixo com a pontuação dos 5 primeiros
colocados:

Em seu caderno, faça as operações necessárias e responda: (Organize suas respostas)

a) Quantos pontos o Grêmio e o Santos fizeram juntos?

b) Quantos pontos o Athletico – PR e o Flamengo fizeram juntos?

c) Quantos pontos o Palmeiras fez a mais que o Grêmio?

ROTEIRO DE ESTUDO

Exercitando o corpo e a mente!
3º e 4º anos



Você está quase terminando a maratona de exercício! 

         Bloco 5 - Sexta-feira - Corrida x Caminhada

Lembre-se de anotar o nome do bloco, o título da atividade e a data de hoje em
seu caderno.

Observe a imagem abaixo:

1) De acordo com a imagem, qual das duas atividades você gostaria de praticar? Por quê?
Responda em seu caderno.

2)  Agora é hora de se mexer! Mantenha sua saúde em dia! Faça atividades físicas e se
exercite! 
Isso é importante, principalmente no momento que estamos vivendo!

Clique no link abaixo e aprenda a se exercitar com sua família! Se divirtam!

https://www.semprefamilia.com.br/saude/exercicios-fisicos-para-criancas-dentro-
casa/

ROTEIRO DE ESTUDO

Exercitando o corpo e a mente!
3º e 4º anos

https://www.semprefamilia.com.br/saude/exercicios-fisicos-para-criancas-dentro-casa/


                          
                                           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 : Você leu o texto, respondeu o V ou F, fez um desenho sobre o assunto e conferiu a
dica de uma brincadeira para exercitar em casa?

BLOCO 2 : Você assistiu o vídeo, fez o bilhete e respondeu as perguntas?

BLOCO 3 : Você observou o gráfico e dados apresentados da pesquisa, fez os cálculos e
respondeu as perguntas no caderno?

BLOCO 4 : Você leu o texto, colocou as palavras em ordem alfabética, respondeu a pergunta e
fez os cálculos?

BLOCO 5 : Você observou o cartaz, respondeu as perguntas, acessou o link com dicas para se
exercitar em família?

                     

ROTEIRO DE ESTUDO

Exercitando o corpo e a mente!
3º e 4º anos

Se respondeu SIM a todas as perguntas acima,

PARABÉNS...Você recebeu o cartão verde! Na próxima

semana, você encontrará um novo roteiro no nosso site.

Até lá, aproveite para fazer leitura  e navegar nas outras

páginas que preparamos pra vocês. 

Fique ligado(a) nas nossas redes sociais.

Se respondeu NÃO a alguma pergunta, volte ao bloco

correspondente e complete seus desafios.

Até a próxima!


