
                                              
                                               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

O universo da bicharada!
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.

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto
da frase ou do texto.

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações vivenciadas
na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

(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

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

(EF03CI04) Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se reproduzem, como se
deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo.

 
                 ARTE

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes
contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal.

 (EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na construção
do movimento dançado.

 
.
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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.
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Olá, pessoal!  Prontos( as) para mais um roteiro? Dessa vez, vamos falar sobre a vida
dos animais!

O mundo animal é surpreendente e cheio de curiosidades, vamos viajar nessa
aventura?

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

Bloco 1 - Segunda-feira - O que é, o que é?

1- Copie as adivinhas em seu caderno e tente encontrar a resposta:
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A) Minha casa levo nas costas,
Atrás de mim deixo uma trilha,

Sou lento de movimentos,
E não gosto do jardineiro.

B) O que é o que é:
É verde e não é planta,

Fala e não é gente?

C) Tenho orelhas compridas,
Rabo curto,

Corro e ando saltando.
Quem sou?

D) O que é, que é: 
Que foge da luz do dia.
Não tem penas e voa

E com leite os filhos cria?

E) Acordo sempre primeiro, sou
o chefe do galinheiro. Ninguém
dorme quando eu falo. Tenho

crista. Sou o...

F) Gosto de queijo e petiscos.
Meu inimigo é o gato, ando
sempre em correria. Meus

meninos, eu sou o...

2) Escolha um dos animais que você encontrou nas adivinhas acima, pesquise uma
curiosidade sobre ele e escreva em seu caderno. Vale consultar um livro que você tenha
em casa ou a internet.



3) Vamos continuar tentando descobrir qual é o animal? 

Entre os animais terrestres sou o que possui a maior boca. Vivo perto de rios, onde fico
imerso e até durmo. Quem sou eu?

Já sabe? Caso sim, escreva em seu caderno o nome desse animal. Mas se ainda não descobriu,
clique no desenho abaixo, veja o vídeo e descubra de que animal estamos falando:

E o que é que geralmente tem dentro da boca? Dentes, não é? Então leia o texto abaixo
sobre os dentes dos animais.

        Nos animais, assim com nos humanos, os dentes têm varias funções, mas as principais são
cortar, esmagar, colher, perfurar, dilacerar, triturar, reter e a moer os alimentos.
        Além da função básica, os dentes são peças para o ataque, para combate, para defesa e
assim contribuindo para preservar a espécie animal.
        Veja a quantidade de dentes de alguns animais:  a onça-pintada tem 30 dentes, o tubarão-
branco tem 3.000 dentes, já os crocodilos tem 80 dentes.

Fonte: https://animais.culturamix.com/curiosidades/curiosidades-sobre-os-dentes-dos-animais

4) E você, quantos dentes tem?

6) A maioria dos seres humanos adultos tem 32 dentes. Quantos dentes o crocodilo tem a mais?
Faça o cálculo em seu caderno.

7) Escreva em seu caderno os números que aparecem no texto por extenso, ou seja, o nome dos
números.

    

No próximo bloco você vai conhecer um animal que conta com ajuda de outro animal
para cuidar de sua saúde bucal!

E você, tem cuidado de seus dentes? Lembre-se de escová-los após as refeições!

Ficou curioso sobre os dentes dos animais? Clique no link abaixo e veja uma matéria super
legal sobre o assunto.

https://www.uol.com.br/tilt/ultimas-noticias/redacao/2016/05/17/clique-ciencia-qual-e-o-animal-
com-mais-dentes-na-boca.htm

https://www.youtube.com/watch?v=b_42K3Py5Zo
https://www.uol.com.br/tilt/ultimas-noticias/redacao/2016/05/17/clique-ciencia-qual-e-o-animal-com-mais-dentes-na-boca.htm


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

Bloco 2 - Terça-feira - Curiosidades!

Você é curioso? Então você vai gostar do bloco de atividades de hoje, pois ele está cheio de
curiosidades sobre alguns animais:
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Você sabe por que o pássaro-palito é
conhecido como dentista do crocodilo?

É porque o pássaro come os restos de comida
da boca do crocodilo, e assim ele fica livre de

um monte de bactérias.

As corujas têm três
pálpebras em cada olho:

uma para piscar, uma
para dormir e uma para

limpeza.

Os coalas
dormem 22

horas por dia.

Os beija-flores batem as
asas até 200 vezes por

segundo, o que consome
muita energia e faz com

que eles precisem comer
até oito vezes o seu peso

corporal todos os dias.



Que tal compartilhar com a gente a curiosidade
que você escolheu? É só você clicar na

interrogação ao lado, vai abrir uma nova página,
preencha o seu nome e marque a curiosidade. 

Estamos esperando a sua participação!

Bichos-preguiça só
descem uma vez por

semana das árvores, para
fazer cocô.

Além de viverem mais
de 150 anos,

tartarugas conseguem
sentir através de seus

cascos.

Tamanduás não têm
dentes, mas suas

línguas são
extremamente

pegajosas e podem
crescer até dois

metros de
comprimento.

As línguas das girafas
são tão longas que elas

podem lamber seus
próprios ouvidos.

1) Qual curiosidade você achou mais legal? Escreva em seu caderno.

2) Faça um desenho de um dos bichos apresentados nesse bloco de curiosidades.

Agora é hora de descansar! Você está ficando fera
nas atividades!

https://forms.gle/anUeGUNWVkAMWgKA9


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

Bloco 3 - Quarta-feira - A fauna representada nas cédulas do real.

1) O sistema monetário brasileiro utiliza em suas notas a representação da fauna brasileira. Você
sabe o que é Fauna? Procure o significado em um dicionário ou na internet. Escreva em seu
caderno.

Observe abaixo as notas do real:

Veja os animais da fauna brasileira representados em cada nota:

R$ 2,00 - tartaruga-de-pente
R$ 5,00 - garça-branca-grande
R$ 10,00 - arara-vermelha-grande
R$ 20,00 - Mico-leão-dourado
R$ 50,00 - onça-pintada
R$ 100,00 - garoupa-verdadeira

Fique de olho!

Já está em circulação a nova nota do nosso 
 sistema monetário, é a nota de R$ 200,00. 

E sabe qual animal está estampado nela?

    O lobo-guará!
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Clique sobre a imagem das
cédulas e conheça uma

pouco mais sobre o nosso
Sistema Monetário.

2) Imagine que você trabalha no Banco Central e será o responsável pela criação da nota de
duzentos reais (R$ 200,00). Qual animal da fauna brasileira você colocaria? Use a sua criatividade e
faça, em seu caderno, o desenho de como essa nota ficaria.

https://www.youtube.com/watch?v=Ay53t2apy-4


a) Lídia saiu para as compras levando em sua carteira uma nota que tem a garoupa-verdadeira,
uma com o mico-leão-dourado, duas notas com a arara-vermelha e 4 notas com a tartaruga-de-
pente. Quantos reais Lídia tinha ao todo em sua carteira? 

b) Lídia comprou um álcool em gel e duas máscaras. Quantos reais ela gastou?

c) Agora que você sabe o dinheiro que Lídia tinha na carteira e quanto ela gastou, quantos reais
sobraram na carteira dela? 

Você gosta de novidade? Então confira abaixo sobre a tecnologia 3D:

O Google lançou um recurso para ver os bichos em 3D, mas para conseguir é preciso ter em
mãos um smartphone compatível com os programas de realidade aumentada da Google
(ARCore ou ARKit). Se você tiver o celular compatível, basta pesquisar o nome do animal
desejado no Google. Em seguida, é só selecionar a opção "Veja em 3D" para girar ou
aproximar a imagem. Toque em "veja no seu espaço" para ver em realidade aumentada. É
muito legal, mas se você não conseguir, não fique triste, pesquise com a sua família talvez
alguém tenha um celular compatível!

3) Para ampliarmos nossa proteção contra o novo coronavírus, precisamos nesse período adquirir
alguns produtos, como álcool em gel e máscara de tecido. Observe os produtos e os preços deles.
Realize, em seu caderno, os cálculos solicitados. Escreva também por extenso, ou seja, o
nome do número encontrado em cada questão:

R$  23,00 R$  5,00

Lembrete:
E você, tem se cuidado? Quando for realmente

necessário sair de casa, lembre-se de usar álcool em gel
nas mãos e máscara facial, cobrindo boca e nariz.



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

Bloco 4 - Quinta-feira - A dança dos animais!

              

1) Em roteiros anteriores já falamos da importância da atividade física, você lembra? Pois é, a
atividade física ou esporte são essenciais para uma vida mais saudável. E você sabia que a
dança também é uma atividade física?

Que tal começar o dia exercitando o corpo e dançando com os animais! Clique na
imagem abaixo e dance com o grupo Palavra Cantada. 

A) Escreva, em seu caderno, o nome dos animais na ordem em que aparecem na música.

B) Agora, reescreva o nome dos animais em ordem alfabética.

O universo da bicharada!
3º e 4º anos
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2) Você já assistiu o filme Madagascar? Nesse filme tem um
personagem super legal, que sempre está cantando e dançando
"Eu me remexo muito!". Esse animal é o lêmure. Conheça um
pouco mais sobre esse animal lendo o texto abaixo:

         Os lêmures são da classe dos mamíferos conhecidos por seus grandes olhos e por ter o
corpo parecido como dos macacos. Pertencem ao grupo de animais chamados primatas. Eles
são encontrados apenas nas ilhas de Madagascar e Comores, próximo à costa leste da África. 
         A maioria dos lêmures vive em árvores nas florestas. A maior parte desses animais é ativa à
noite e dorme durante o dia. Eles podem comer frutas, folhas, brotos, insetos e pequenas aves,
além de ovos de aves.
         Várias espécies de lêmures estão ameaçadas de extinção, porque seu habitat foi sendo
destruído devido ao corte de árvores nas regiões em que eles vivem.

Texto adaptado do site:https://escola.britannica.com.br/artigo/l%C3%AAmure/481722

https://www.youtube.com/watch?v=H9fXoZmMHK8


     
Agora que você já leu o texto, você precisa fazer em seu caderno uma tabela como a
apresentada abaixo e completar a Ficha Técnica sobre os Lêmures:

Ficou curioso como é a dança
"Eu me remexo muito" no filme

Madagascar?
Clique na minha imagem e veja

um vídeo 

 Você sabe o que é
Ficha técnica? 

A ficha técnica apresenta
informações específicas
de algum objeto ou ser

vivo organizadas em
tópicos, de modo

objetivo e sintético e em
um formato específico,
geralmente uma tabela.

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


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

 Fique atento, você precisa copiar as perguntas em seu caderno antes de responder.

Bloco 5 - Sexta-feira - Cuidando dos animais!

Veja alguns animais da fauna brasileira que correm risco de extinção:

1) Você sabe o que significa extinção? Clique na imagem abaixo, assista um desenho sobre o
assunto, ele vai te ajudar a encontrar a resposta. Escreva em seu caderno a sua conclusão.

2) O que podemos fazer para evitar a extinção dos animais?

O universo da bicharada!
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Clique na imagem
ao lado e faça um
jogo da memória

sobre animais
ameaçados de

extinção.

Faça a sua parte na preservação dos animais! 

https://www.youtube.com/watch?v=bo9kZ1GSr3E
https://educa.ibge.gov.br/templates/ibge_educa_criancas/brincadeiras/jogo-da-memoria-fauna-em-extincao/jogo.html#1
https://www.youtube.com/watch?v=bo9kZ1GSr3E


                          
                                           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 os animais nas adivinhas, pesquisou uma curiosidade, assistiu o
vídeo, leu o texto e respondeu as perguntas?

BLOCO 2 : Você leu as curiosidades, respondeu a pergunta, fez o desenho e participou da
pesquisa?

BLOCO 3 : Você fez a pesquisa, desenhou a nota e fez os cálculos?

BLOCO 4 : Você assistiu o vídeo, dançou com os animais, respondeu as perguntas, fez a ficha
técnica e remexeu com o lêmure?

BLOCO 5 : Você observou os animais em extinção, assistiu o desenho, respondeu as perguntas

e fez o jogo da memória?             

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!

O universo da bicharada!
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