
                                              

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

NOSSA FLORA!
3º e 4º anos

   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.



ROTEIRO DE ESTUDO

NOSSA FLORA!
3º e 4º anos

(EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na mudança das
paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de vivência, comparando-os a outros lugares.

(EF04GE05) Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais (Distrito, Município, Unidade da
Federação e grande região), suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência.
(EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios
etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas.

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.

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto
da frase ou do texto.
(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e diferentes
modos de divisão dos versos, estrofes e refrões e seu efeito de sentido.
(EF04LP24) Identificar e reproduzir, em seu formato, tabelas, diagramas e gráficos em relatórios de
observação e pesquisa, como forma de apresentação de dados e informações.

                 MATEMÁTICA 

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

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar,
estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna.

                 CIÊNCIAS

Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem como
dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no
debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo de trabalho, continuar
aprendendo e colaboras para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
(EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos) e a função
desempenhada por cada uma delas, e analisar as relações entre as plantas, o ambiente e os demais seres
vivos.

                 

                    GEOGRAFIA

 
                

 
.

(EF03CI07) Identificar características da Terra (como seu formato esférico, a presença de água, solo etc.),
com base na observação, manipulação e comparação de diferentes formas de representação do planeta
(mapas, globos, fotografias etc.).



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.

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.

QUERIDO( A) ALUNO( A),

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

NOSSA FLORA!
3º e 4º anos

ROTEIRO DE ESTUDO

Vá para um lugar da sua casa que seja
sossegado e organizado. Escolha um caderno

para fazer o registro.



ou

NOSSA FLORA!
3º e 4º anos

ROTEIRO DE ESTUDO

BLOCO 1 - PRIMEIRO DIA - conhecendo!

Pegue o seu caderno, coloque o número do bloco, o título da atividade e
a data de hoje.

1) Você sabe o que é flora? Abaixo você encontrará duas definições, leia, pesquise
ou pergunte para o pessoal de casa. Depois de descobrir, copie o conceito correto
em seu caderno. 

Flora é:

O conjunto de animais de
uma determinada região.

Flora é:

O conjunto de espécies
vegetais que compõe a
cobertura de uma determinada
área.

2) A vegetação do Brasil compreende várias manifestações de formações vegetais 
 que surgem conforme o tipo de clima e de relevo da região.
Observe o mapa com os tipos de Vegetação do Brasil. Qual  tipo de vegetação ocupa
a maior extensão territorial do nosso país?

Fonte da imagem: http://voupassarnaesa.blogspot.com/p/tipos-de-vegetacao-do-brasil-tipos-e.html



A capital do Rio de Janeiro é:

PARA VOCÊ FICAR SABENDO: A Floresta Amazônica é presente no estado do
Amazonas, como também no estado do Acre, Amapá, Rondônia, Pará e
Roraima, além de menores proporções nos países: Peru, Colômbia, Venezuela,
Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.

3) Aproveitando, vamos lembrar quantos estados tem o nosso país? Observe o mapa
do Brasil, copie e complete a frase abaixo:

O Brasil tem ________estados mais o Distrito Federal.

Fonte da imagem: https://www.preparaenem.com/geografia/estados-brasileiros.htm

4) E que tal você mostrar a sua esperteza e escrever as capitais dos estados do
sudeste? É bem fácil, mas caso tenha dúvida, pesquise na internet ou pergunte para a
sua família. Atenção: copie e complete as frases abaixo:

A capital de Minas Gerais é:

A capital de São Paulo é:

A capital do Espírito Santo é:



6) Leia o trecho abaixo e depois responda o que se pede:

A árvore mais alta da Floresta Amazônica, catalogada pelos pesquisadores no estado
do Pará, é  um exemplar da espécie Dinizia excelsa, conhecida popularmente como
Angelim Vermelho, que mede 88 metros, essa altura equivale a um prédio de 24
andares! É muita coisa!

Vamos de curiosidade sobre a Floresta Amazônica? Clique na imagem abaixo e
assista o vídeo.

5) O repórter do vídeo que você assistiu, está na cidade de Manaus e visitou o
Museu da Amazonia (MUSA), onde pôde apreciar um exemplar do Angelim Vermelho.
Qual é a altura do exemplar que o repórter e os visitantes conheceram?

Qual é a diferença de altura entre o Angelim Vermelho do estado do Pará e o Angelim
Vermelho do Amazonas (na cidade de Manaus)? Faça o cálculo em seu caderno.

Você acaba de concluir o bloco de hoje! Aproveite o
tempo livre para apreciar a beleza da natureza!

https://www.youtube.com/watch?v=jSrRpmr95rs
https://www.youtube.com/watch?v=jSrRpmr95rs


A ÁRVORE

Quem vê assim uma árvore
Não diz logo o que ela é,
Não pensa no bem que encerra
No seu valor não da fé.

Mas se pensar um pouquinho
Quantas coisas vem à mente
A começar pela sombra
Que tanto bem faz à gente.

É o fruto, que mata a fome
São flores, que nos deleitam;
Entre suas flores e frutos
Estão ninhos, que enfeitam.

São as folhas que nos curam
De muitas enfermidades;
E o tronco nos dá a lenha
Tendo outras utilidades.

As árvores são preciosas
Uma riqueza sem par
Tão pouco, às vezes, nos pedem
Para tudo isso nos dar!

Autor: R.S Fleury

NOSSA FLORA!
3º e 4º anos

ROTEIRO DE ESTUDO

BLOCO 2 - segundo DIA - POESIA

Pegue o seu caderno, coloque o número do bloco, o título da atividade e
a data de hoje.

MOMENTO ENCANTO: LEIA O POEMA ABAIXO!



PARA LEMBRAR:
Poema é um gênero textual que geralmente é dividido em versos e estrofes.

Verso: Cada linha de um poema.
Estrofe: É o conjunto de versos.

1) Qual é o título do Poema que você acabou de ler?

2) Quantos versos compõe esse poema?

3) Quantas estrofes têm o poema?

4) Pesquise em um dicionário ou pesquise na internet o significado das palavras abaixo.
Atenção: copie o significado que tenha mais sentido com o poema:

a) Encerrar (encerra):

b) Deleitar (deleitam):

c) Enfermo (enfermidade):

d) Útil (utilidade):

e) Precioso (preciosa):

A rima é um recurso de estilo de linguagem bastante utilizado em textos
estruturados em versos, como poemas e músicas. Esse recurso é utilizado

com o objetivo de atribuir aos textos mais sonoridade, ritmo e musicalidade.

De maneira simplificada, rimas são palavras que terminam com o mesmo som
ou som semelhante.

Você sabe o que é uma rima?

5) Procure no poema as palavras que rimam com:

a) mente:

b) deleitam:

c) enfermidades:

d) par:

Você concluiu as atividades de hoje.
Parabéns!



1) Hoje vamos falar um pouco sobre as partes das plantas. Para que você arrase
nas atividades, você precisa rever o vídeo "AS PLANTAS TRANSPIRAM?" que está
site da nossa escola, na aba do 3º e 4º anos. Se você ainda não assistiu, não perca
mais tempo!

Para facilitar, clique na imagem abaixo, que você será direcionado(a) para o site da
nossa escola. Lá procure o vídeo em MAIS PROPOSTAS DE ATIVIDADES
INTERATIVAS.

NOSSA FLORA!
3º e 4º anos

ROTEIRO DE ESTUDO

BLOCO 3 - terceiro DIA - as partes das

plantas

Pegue o seu caderno, coloque o número do bloco, o título da atividade e
a data de hoje.

E AÍ, ASSISTIU O VÍDEO? SE A SUA
RESPOSTA FOI SIM, VOCÊ JÁ ESTÁ

PREPARADO(A) PARA AS ATIVIDADES
DA PRÓXIMA PÁGINA!

https://www.emjl.com.br/c%C3%B3pia-3e4oano


2) Copie em seu caderno os números e as partes das plantas. Depois copie as frases e faça
a correspondência correta dos números:

(       ) Por meio delas as plantas respiram.

(       ) Dão origem à novas plantas.

(       ) Responsáveis pela reprodução.

(       ) Sustenta os galhos, as folhas e os frutos.

(       ) Absorve água e sais minerais do solo.

(       ) Protegem as sementes.

(       ) Fixa a planta ao solo.

(       ) Transporta a seiva para todas as partes da planta.

(       ) Responsáveis pela fotossíntese.

3) Leia o texto abaixo:

Você já percebeu que em lugares que há muitas plantas, como matas e parques, o ar é
mais úmido e fresco?

É que, ao transpirar, as plantas eliminam vapor de água para o ambiente. 

Para você lembrar: A água absorvida pelas raízes é transportada através do caule, e é
então distribuída por toda as partes da planta. Parte da água é usada na fotossíntese e a
outra parte é liberada para o ambiente, na transpiração, através das folhas.

Sendo assim, quanto mais árvores temos em um ambiente, mais liberação de vapor para o
ambiente o que melhora a umidade relativa do ar.

CAULE

FOLHAS

FLORES

FRUTOS

SEMENTES

raiz



4) Leia o texto abaixo:

Segundo a OMS, a umidade relativa do ar ideal para saúde é entre 50% e 80% – por isso
quando o nível fica entre 20% e 30% as regiões entram em estado de atenção. A umidade
do ar a 10%, por exemplo, é um nível compatível com o do Deserto do Saara, por exemplo. 

Após ler o texto da questão 3 e este agora, pense e responda:

Em lugares com grande área de desmatamento e queimadas a umidade relativa do ar
será a ideal para as pessoas, ou elas podem sentir desconfortos como problemas
respiratórios e irritação dos olhos?

Agora que você já leu o texto, responda as questões:

A) Por qual parte das plantas ocorre a transpiração?

B) O que a planta libera para o ambiente na transpiração?

confira as dicas de
saúde no período de

tempo seco

Fique sempre atento(a) e cuide da
sua saúde!



Agora que você já assistiu o vídeo, responda:

1) Você sabe o que significa a palavra AMENA? E a palavra REFLORESCIMENTO? Ah,
queremos saber também o significado da palavra HERA. Se ainda não sabe, procure o
significado e registre com capricho.

2) Escreva em seu caderno as questões abaixo e depois marque as respostas corretas:

a) No mês de setembro começa:

(   ) o Outono                                        (   ) o Inverno
(   ) o Verão                                          (   ) a Primavera

b) A estação das flores ( primavera):

(   ) inicia entre os dias 22 e 23 de Março e termina até o dia 21 ou 22 de Junho.
(   ) inicia entre os dias 22 e 23 de Dezembro e termina até o dia 21 ou 22 de Março.
(   ) inicia entre os dias 22 e 23 de Setembro e termina até o dia 21 ou 22 de Dezembro.
(   ) inicia entre os dias 22 e 23 de Junho e termina até o dia 21 ou 22 de Setembro.

BLOCO 4 - quarto DIA - a primavera

NOSSA FLORA!
3º e 4º anos

ROTEIRO DE ESTUDO

A primavera é a estação do ano em que tudo tem mais cor, está mais bonito e
florido. Isso devido ao reflorescimento da flora terrestre que “acorda” do

inverno.

Pegue o seu caderno, coloque o número do bloco, o título da atividade e
a data de hoje.

VAMOS APRENDER SOBRE ESSA ESTAÇÃO DO ANO,
 CARACTERÍSTICAS DO CLIMA, POSIÇÃO DO PLANETA TERRA, DATA DA PRIMAVERA...

CLIQUE NA IMAGEM ABAIXO E ASSISTA O VÍDEO.

https://www.youtube.com/watch?v=5Pd5y6H2xbU&t=25s


No bloco 2, relembramos sobre "poema". Que tal apreciar mais
um? Você conhece o poema Leilão de Jardim, escrito por Cecília
Meireles? Clique na imagem abaixo e assista!

1) Qual o título do poema?

2) Quem escreveu esse poema, ou seja qual é o nome da autora?

3) Quais os bichinhos que são citados no poema?

4) O que é um leilão?

5) Você acha que é possível leiloar um jardim com flores e borboletas de muitas
cores?
(   ) sim                    (   ) não

6) Que mensagem Cecília Meireles quis transmitir com esse poema?

7) Memorize o poema e (recite) fale para os seus familiares.

8) Agora que você já está bem familiarizando com este belíssimo poema, escolha
o trecho que você mais gostou e faça uma bela ilustração. E que tal, depois tirar
uma foto e compartilhar com a gente pelo WhatsApp da escola? Estamos
aguardando sua obra de arte!

https://www.youtube.com/watch?v=yq4DP4eWPnU


Vamos relembrar:
     
O CAMINHO QUE A TERRA PERCORRE EM TORNO DO SOL CHAMA-SE ÓRBITA.
A TERRA GIRA SEMPRE INCLINADA. POR ESSE MOTIVO, UMA PARTE DELA
(METADE) RECEBE MAIS DIRETAMENTE A LUZ DO SOL DO QUE A OUTRA. O
MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO E A INCLINAÇÃO DA TERRA DÃO ORIGEM AS
QUATRO ESTAÇÕES DO ANO.

Se você esteve atento a todas as informações, responda:

a) A Terra está parada? Explique.
b) Explique do seu jeito o que é o movimento de rotação:
c) Explique do seu jeito o que é o movimento de translação:
d) O dia e a noite são resultados de qual movimento da Terra?
e) Os anos são resultados de qual movimento da Terra?

Oba, você concluiu as atividades
de hoje!



HOJE VOCÊ VAI CONHECER UM POUQUINHO DE UMA ÁRVORE QUE É
SÍMBOLO DO NOSSO PAÍS. CLIQUE NO LINK ABAIXO E CONHEÇA UM
POUCO DESSA ÁRVORE QUE É PROTEGIDA POR LEI.

Depois de ler um pouco sobre o pau-brasil responda as questões abaixo em seu caderno.

1) Em que dia comemora-se o Dia Nacional do Pau-brasil?

2) Em qual floresta essa árvore era encontrada antes de ser explorada?

3) Para quê era usado o corante retirado da madeira do Pau-brasil?

4) Qual altura a árvore pode chegar?

5) Escreva algumas características do Pau-brasil que você encontrou no texto. (Como a
árvore é, cor de suas flores e frutos,cor dos galhos.)

NOSSA FLORA!
3º e 4º anos

ROTEIRO DE ESTUDO

BLOCO 5 - quinto DIA - pau-brasil

Pegue o seu caderno, coloque o número do bloco, o título da atividade e
a data de hoje.

Conheça o pau-brasil: árvore símbolo do país
http://chc.org.br/brasileirinha/

http://chc.org.br/brasileirinha/
http://chc.org.br/brasileirinha/


6) Você já preencheu uma ficha técnica anteriormente, no roteiro "O Universo da
Bicharada".

Agora chegou a vez de fazer uma ficha técnica de uma árvore. Copie a tabela em seu
caderno e depois complete com as informações solicitadas.

Confira na próxima página se você
realmente concluiu todas as

atividades propostas deste roteiro! 



                          
                                           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 descobriu o que é flora, observou o mapa e respondeu a pergunta?
Completou a quantidade de estados do nosso país e as capitais dos estados da região
sudeste? Assistiu o vídeo sobre o Angelim Vermelho e fez o cálculo?

BLOCO 2 : Você leu a poesia "A árvore", respondeu as perguntas, pesquisou o significado das
palavras e encontrou as rimas?

BLOCO 3 : Você assistiu o vídeo no site da escola sobre "As plantas transpiram?", fez as
correspondências entre função e estrutura das plantas e respondeu as questões dos textos?

BLOCO 4 : Você assistiu o vídeo "Primavera", pesquisou o significado das palavras, respondeu
as perguntas? Assistiu o vídeo com o poema Leilão de Jardim, respondeu as questões, recitou o
poema e fez um lindo desenho? Respondeu as perguntas sobre os movimentos da Terra? 

BLOCO 5 : Você leu uma matéria sobre uma árvore nativa brasileira e ameaçada de extinção?

Respondeu as perguntas sobre o texto e preencheu a ficha técnica?            

NOSSA FLORA!
3º e 4º anos

ROTEIRO DE ESTUDO

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!


