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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

nossos (as) alunos (as) de 3º e 4º 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 pode ser que

ele (a) nunca tenha experimentado 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)!



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 ser seguidos)
e mesclando palavras, imagens e recursos gráficovisuais,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto.

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

CIÊNCIAS

EF03CI06 Comparar alguns animais e organizar grupos
com base em características externas comuns.

EF03LP09 Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de
propriedades aos substantivos..

EF12EF06 Discutir a importância da observação das normas e das regras dos
esportes de marca e de precisão para assegurar a integridade própria e as dos
demais participantes.

EDUCAÇÃO FÍSICA



QUERIDO(A) ALUNO(A),
 

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

Separe um tempo para fazer as atividades do dia. Vá
para um lugar da sua casa que seja sossegado e
organizado. 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 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.

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.
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A escola de Hogwarts (podemos ler assim: roguiuortes) é um
 espaço imaginário onde se passa boa parte da história de Harry Potter, um jovem

bruxo que vivencia vários desafios com seus amigos.
 

Escrita pela autora J. K. Rowling, a série é composta por sete livros que depois
viraram 8 filmes. 

Mesmo sendo um universo criado para fazer parte dos livros e dos filmes, a
escola ou o castelo de Hogwarts tem uma série de características muito legais

como uma floresta, salas com entradas secretas e até um estádio de
Quadribol, o esporte praticado pelos personagens. 

Você está pronto para conhecer esse universo?
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TOQUE NA IMAGEM PARA
CONHECER UM POUCO MAIS DA ESCOLA DE HOGWARTS

https://www.youtube.com/watch?v=jt93CAeNs9Q
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Fundação

Assim como toda escola, na história criada por J.K. Rowling,
Hogwarts foi criada por 4 bruxos que formaram 4 casas (ou times).

Assim que o aluno chegava em Hogwarts, ele era escolhido pelo
chapéu seletor para a casa mais adequada. Vamos conhecê-las?

Grifinória:
É a casa do personagem principal, Harry Potter. Bruxos

e bruxas poderosas foram alunos dessa casa em que o
símbolo é leão.  Os alunos de Grifinória são corajosos,

ousados e delicados.

Sonserina:
É a casa de outros personagens importantes, como o aluno

Draco Malfoy, o Prof. Severo Snape e o vilão da história,
Tom Riddle ou Lorde Voldemort. 

Os alunos de Sonserina têm como característica a astúcia,
esperteza, engenhosidade.



Corvinal:
É a casa onde os alunos tiram as maiores notas. Eles são

inteligentes, originais, espirituosos e criativos.

Lufa Lufa:
É a casa onde todos se sentem incluídos. Os alunos são

dedicados, pacientes, leais, gentis e tolerantes.
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AGORA QUE VOCÊ CONHECE AS CASAS, PENSE UM
POUQUINHO E RESPONDA:

LUFA LUFA

CORVINAL

SONSERINA

GRIFINÓRIA

EM QUAL CASA VOCÊ SE ENCAIXA
MELHOR? PORQUE

VOCÊ CHEGOU A ESSA CONCLUSÃO?



Quando usamos uma palavra para dar
característica a alguém ou alguma coisa, a chamamos de adjetivo.

Todo mundo e todas as coisas têm um adjetivo. 
Veja por exemplo alguns personagens do filme:
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SUA VEZ! EM SEU CADERNO VAMOS REGISTRAR ALGUNS
ADJETIVOS, OU SEJA, ALGUMAS CARACTERÍSTICAS SUAS E DAS

PESSOAS QUE MORAM COM VOCÊ.

Harry Potter tem muita coragem.
Harry Potter é corajoso.

 
Hermione estuda bastante.

Hermione é estudiosa.

Minhas Características Características do (a)...

1.

2.

3. 

1.

2.

3. 

GOSTOU DE CONHECER AS CASAS DE HOGWARTS? QUE TAL
AGORA EXPLORARMOS O MUNDO DAS POÇÕES MÁGICAS?



VEJA A RECEITA DA POÇÃO DE SORTE LÍQUIDA! 
ATENÇÃO: ESSA É UMA RECEITA FICTÍCIA.

Imagine uma aula para aprender poções mágicas? Agora imagine
uma poção capaz de fazer com que você tenha certeza que vai

conseguir o que quiser? Imaginou?! Essa poção existe!

No sexto livro/filme da saga Harry Potter, um novo professor de
poções aparece em Hogwarts: Horácio Slughorn.  E professor

Horácio em uma de suas aulas ensina uma das receitas mais legais
da história: a Félix Felicis ou Sorte Líquida.
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QUE TAL CRIAR UMA POÇÃO? COM A AJUDA DE ALGUÉM DA
FAMÍLIA, INVENTE UMA RECEITA BEM DIVERTIDA! VALE ABUSAR DA

IMAGINAÇÃO E USAR INGREDIENTES BEM DIFERENTES.

Em todas as receitas existem dois elementos
muito importantes: os ingredientes e o modo de preparo.

  Levando em consideração a imagem anterior e o
que você já sabe sobre as receitas, responda em seu caderno:

1. Para que serve os  ingredientes e o modo de preparo?
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No livro de Harry as informações são
diferentes e várias quantidades dos ingredientes

estão modificadas. Ao fazer a receita, ele é o único
da turma que consegue obter sucesso ao final.

Pense um pouco e responda em seu caderno:

2.  Se Harry seguisse a receita  do livro como seus
colegas, ela teria dado certo? Por quê?

TOQUE NA IMAGEM PARA VER O VÍDEO E
RESPONDER A PRÓXIMA ATIVIDADE:

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


COM AJUDA DE ALGUÉM EM SUA CASA, FAÇA UMA LISTA DE
ESPORTES COLETIVOS QUE VOCÊS CONHECEM.

Quem não gosta de praticar esporte? Além dos benefícios para a
saúde, se exercitar é importante também para aprendermos a lidar

com vários sentimentos: alegria, frustração, coletividade.

Em Hogwarts, os alunos são praticantes de
um jogo pra lá de divertido: o QUADRIBOL. Com um campo

semelhante ao de futebol, no jogo dos bruxos, uma coisa não pode
faltar, a vassoura. Toque na imagem para ver um pouco desse jogo.

Uma importante característica dos jogos são as
regras. Você conheceu as regras do Quadribol e
agora relembre as atividades coletivas que você

praticava em nossa escola e responda:

 1.  Você e seus colegas praticavam algum jogo com
     regras?

2.  Você considera necessário ter regras nos jogos?
     Justifique sua resposta.
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https://www.youtube.com/watch?v=oyKvgx4tW4E&feature=emb_title


Você observou algum aspecto diferente nos animais de estimação dos
personagens? Registre em seu caderno sua resposta.

1.

Animais de estimação exigem bastante responsabilidade e comprometimento
de seus tutores. É necessário cuidar da alimentação, da saúde, das distrações...
Pensando nisso, responda:

    2. Qualquer bichinho pode ser transformado em um animal de estimação? 
É possível ter uma cobra ou um leão em casa?

VOCÊ TEM ALGUM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO? SE SIM, ESCREVA UM PARÁGRAFO
CONTANDO SOBRE SEU BICHINHO (NOME, CARACTERÍSTICAS QUE ELE TEM...).
CASO VOCÊ NÃO TENHA, GOSTARIA DE TER? ESCREVA TAMBÉM SOBRE COMO

SERIA ESSA EXPERIÊNCIA.

Os animais de estimação são aqueles escolhidos para acompanhar e
participar do convívio doméstico com as pessoas em uma casa. Em
Hogwarts, todos os alunos também têm seu bichinho de estimação,

vamos conhecer:
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ESTIMAÇÃO

Clique na imagem e
aprenda a desenhar a

coruja de Harry!

https://www.youtube.com/watch?v=7NXqXiiBNmE
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POR AÍ

Os meios de transporte são formas que as pessoas encontram para
se locomover de um lugar para o outro. Existem meios de transporte

coletivos, como ônibus ou trem, mas existem meios de transporte
onde é possível andar sozinho como a bicicleta ou a moto.

Os alunos da Escola de Hogwarts usam um meio de transporte bem diferente:
 a vassoura.

Veja um trecho da aula de vassouras:

Você consegue imaginar como seria divertido sair por aí voando? 

FAÇA UMA ILUSTRAÇÃO EM SEU CADERNO, IMAGINANDO QUE A
VASSOURA É UM MEIO DE TRANSPORTE POSSÍVEL. 

PARA ONDE VOCÊ IRIA? COMO SERIA O TRÂNSITO DE VASSOURAS?

https://www.youtube.com/watch?v=jWTW2QxZ3qY
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POR AÍ

Agora, vamos conhecer os meios de transporte usados em Hogwarts.
Toque nas imagens e veja trechos muito divertido.

Escreva em seu caderno as semelhanças e as diferenças entre o que é

usado no filme e o que usamos na vida real.

1.

QUANDO TERMINAR DE LISTAR AS SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS
ENTRE OS MEIOS DE TRANSPORTE, CONVERSE COM AS PESSOAS QUE

MORAM COM VOCÊ SOBRE QUAIS VOCÊS USAM E SE ELES SÃO
COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. 

https://www.youtube.com/watch?v=l3aVJK1NDjE
https://www.youtube.com/watch?v=pLF76sphotA


Se você respondeu sim para todas as perguntas acima... PARABÉNS!
Você acaba de conquistar seu cartão verde.

Ele é o passaporte para que você possa realizar o  roteiro de 
estudos da próxima semana.  Até lá, aproveite para fazer leituras
 e navegar nas outras páginas que preparamos pra vocês. 
E fique ligado(a) nas nossas redes sociais. 

Se respondeu NÃO a alguma pergunta, volte ao bloco correspondente e
complete seus desafios. Até a próxima!
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PARADINHO AÍ, PORQUE VOCÊ ACABA DE
CONQUISTAR O CARTÃO AMARELO!

SIGNIFICA QUE O ROTEIRO O FANTÁTICO
UNIVERSO DE HOGWARTS ESTÁ QUASE PRONTO. 

 PARA AVANÇAR E RECEBER O CARTÃO VERDE VEJA
SE VOCÊ CONCLUIU OS ITENS ABAIXO:

BLOCO 1: Listou algumas características suas e de alguém de sua família?

BLOCO 2: Criou uma receita bem divertida com sua família?

BLOCO 3: Relembrou os jogos que você conhece e têm regras? Registrou os esportes
coletivos que você conhece?

BLOCO 4: Refletiu sobre os tipos de animais que podem ser de estimação? Escreveu sobre o
seu bichinho ou bichinho que você gostaria de ter?

BLOCO 5: Conversou com sua família e descobriu quais meios de transporte vocês mais
usam? Descobriu a diferença entre os meios de transporte?


