
GABARITO DO
ROTEIRO DE ESTUDOS:

3º e 4º ano

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

             Esperamos que você tenha gostado de fazer as atividades do roteiro
dessa semana. Agora, vamos para a segunda parte desse trabalho, que é
muito importante: a correção das suas respostas.Veja algumas dicas para
fazer essa tarefa com  sucesso:

Abra o caderno onde estão seus registros. 
Compare suas respostas com o que nós indicamos aqui. 

Veja o que está parecido e o que está diferente. 
Peça ajuda a  alguém de sua família para fazer essa tarefa.

NÃO TROQUE SUAS RESPOSTAS PELAS 
QUE ESTÃO NESSE DOCUMENTO. 

Apenas faça ajustes se perceber que sua resposta ficou muito diferente .

Use um lápis de cor para fazer uma marca que indique o que
está correto. Faça um marquinha bem discreta, viu ?

Se mesmo depois de ler nossas respostas, 
você continuar com dúvidas, peça a

alguém de sua família para encontrar o
post sobre esse gabarito no Instagram ou
no Facebook da escola e escrever lá a sua
pergunta. Em breve vocês receberão um

retorno de nossa Equipe Pedagógica.
 



GABARITO DO
ROTEIRO DE ESTUDOS:

3º e 4º ano

 A minha escola é . . .
BLOCO I - HISTÓRICA

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?  

R.: Nossa escola foi inaugurada em 02 de Fevereiro de 2015.

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

R.: A Educação Infantil iniciou no ano seguinte, ou seja, em

2016.

C) Que fato histórico importante marca a localização da

nossa escola?

R.: 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

D) Em nossa escola, sempre tentamos fazer muitas atividades.

Qual delas você gosta mais?

R.: Resposta Pessoal



GABARITO DO
ROTEIRO DE ESTUDOS:

3º e 4º ano

 A minha escola é . . .
CONTINUAÇÃO DO BLOCO I . . .

2 - Vamos relembrar mais um pouquinho. Sei que você é muito

esperto(a). Então me diga:

a) Qual o nome completo da nossa escola?

R.: Escola Municipal Jardim Leblon

b) E sua professora, qual o nome dela?

R.: Resposta Pessoal

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

R.: Resposta Pessoal

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.) R.: Resposta Pessoal



GABARITO DO
ROTEIRO DE ESTUDOS:

3º e 4º ano

 A minha escola é . . .
BLOCO II - CULTURAL          

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

responda as questões. 

1 - Qual é o título do texto?

R.: O título é Hora de Estudar.

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

revista. Qual é o nome dela? Você conhece?

R.:  O texto foi retirado da Revista Recreio. / Resposta

Pessoal.

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?

R.: Resposta Pessoal.

X



GABARITO DO
ROTEIRO DE ESTUDOS:

3º e 4º ano

 A minha escola é . . .
CONTINUAÇÃO DO BLOCO II . . .          

 

5 - Elabore uma dica que você considera importante para seus

colegas saírem bem nas seguintes na disciplinas:

R.: Resposta Pessoal / Sugestões:

Língua Portuguesa: realizar leituras periódicas, escrever

diferentes tipos de textos. 

Matemática: treinar os fatos e a realização de problemas. 

Geografia/Histórias/Ciências: Acompanhar os noticiários,

conversar com os familiares, experimentar contextualizar o

que se aprende com ações experiências do dia a dia.



GABARITO DO
ROTEIRO DE ESTUDOS:

3º e 4º ano

 A minha escola é . . .
BLOCO III -  POÉTICA

          

 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?

R.: O autor considera que a "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”! "

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

melhor?

R.: A escola será cada vez melhor na medida em que cada um

se comporte como colega, amigo, irmão. 

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

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

R.: Ele quer dizer que as pessoas não devem ser indiferentes

nos lugares, principalmente na escola, devem ser participativas

e amigas um das outras.



GABARITO DO
ROTEIRO DE ESTUDOS:

3º e 4º ano

 A minha escola é . . .
CONTINUAÇÃO DO BLOCO III . . .

4 - Marque um X nos sentimentos que vemos valorizados no

poema.

     (  ) INDIFERENÇA      (X) AMIZADE    

                    (  ) FRIEZA          (X) FELICIDADE

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

Por quê?

R.: Resposta Pessoal

6 - Cite na nossa escola o que você:

Gosta: R.: Resposta Pessoal / Não gosta: R.: Resposta Pessoal

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.

R.: Resposta Pessoal



GABARITO DO
ROTEIRO DE ESTUDOS:

3º e 4º ano

 A minha escola é . . .
BLOCO IV -  MATEMÁTICA

 1) Encontre números no texto acima e organize abaixo sem

repetir. 

  a) Números encontrados: 

     R.: 2, 2.015, 8, 24, 1, 5, 760, 106, 110, 125, 3, 113, 4, 117.

  b) Ordem crescente:

R.: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 24, 106, 110, 113, 117, 125, 760, 2.015.

  c) Ordem decrescente:

R.: 2.015, 760, 125, 117, 113, 110, 106, 24, 8, 5, 4, 3, 2, 1.

  d) Números pares:

R.: 2, 4, 8, 24, 106, 110, 760.

  e) Números ímpares:

R.: 1, 3, 5, 113, 117, 125, 2.015.

   2) Veja o gráfico:

Relação de alunos do Ensino Fundamental
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GABARITO DO
ROTEIRO DE ESTUDOS:

3º e 4º ano

 A minha escola é . . .
CONTINUAÇÃO DO BLOCO IV . . .

a) Qual informação recebemos com este gráfico?

R.: A quantidade de alunos no Ensino Fundamental da nossa escola.

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

quanto em quanto essa sequência é mostrada?

R.: A sequência mostrada é de 25 em 25 alunos.

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

R.: Resposta Pessoal

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 = R.: 106 + 110 = 216 alunos

3º ano + 4º ano = R.: 125 + 113 = 238 alunos

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

de alunos.

- Ordem crescente: R.: 1ºano, 2ºano, 4ºano, 5ºano e 3ºano.

- Ordem decrescente: R.: 3ºano, 5ºano, 4ºano, 2ºano e 1ºano.

f) Descubra quantos alunos temos no Ensino Fundamental.

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

R.: 106 + 110 + 125 + 113 + 117 = 571 alunos no Ensino

Fundamental



GABARITO DO
ROTEIRO DE ESTUDOS:

3º e 4º ano

 A minha escola é . . .
BLOCO  V - LITERÁRIA

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. 

R.: Resposta Pessoal (reconto)

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?

R.: Aconteceu o inicio da Pandemia do Covid-19, e o melhor

forma de prevenção é ficando em casa.

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

brincadeira. Escreva qual o seu nome e as suas regras.

R.:A brincadeira ficou conhecida como o "Jogo das

Escondidas", e nele suas principais regrais é se proteger

ficando em casa, ser unidos mesmo a distância, pensar em

boas estratégias, evitar ficar com medo ou nervoso.



GABARITO DO
ROTEIRO DE ESTUDOS:

3º e 4º ano

 A minha escola é . . .
CONTINUAÇÃO DO BLOCO  V . . .

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

que você achou deste hino? Justifique sua resposta.

R.: Resposta Pessoal

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.

R.: Resposta Pessoal

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

você vê.

R.: Resposta Pessoal (Desenho)

7) Na Língua Portuguesa de Portugal percebemos algumas

expressões diferentes da nossa, escreva abaixo a expressão

que usamos aqui no Brasil para: 

tu -  R.: você

zanga - R.: brava, nervosa

baralhada - R.: confusa

tele móveis - R.: celular



GABARITO DO
ROTEIRO DE ESTUDOS:

3º e 4º ano

 A minha escola é . . .

PARABÉNS

TURMINHAA!!! 

Não deseje que as coisas 
sejam mais fáceis; 

deseje que você seja melhor.
Jim Rohn


