
PREZADOS( AS) PAIS, MÃES E RESPONSÁVEIS,
 

A equipe pedagógica da EMJL preparou mais um roteiro de
estudos pensando em oferecer desafios e situações

interessantes para nosso( as) alunos( as) de
3 º e 4 º anos. 

Sabemos que organizar os estudos em casa não é tarefa
simples! Mas precisamos prosseguir em busca de aprendizagens

significativas no processo de formação de nossas crianças.
 

Reforçamos que seu( sua) filho( a) precisará da
sua ajuda. Procure criar uma rotina de estudos, estabelecendo o

horário e espaço  mais adequado para a realização das
atividades. Assim, acompanhe as atividades a seguir e oriente-o

(a) a registrar as atividades no caderno solicitado.
Seja paciente e auxilie na medida do possível. 

Ao final da semana, divulgaremos as
respostas dessas atividades. Se você precisar de algum apoio,
entre em contato com a escola pelas redes sociais. Estamos

juntos(as)!

ESCOLA MUNICIPAL JARDIM LEBLON
ROTEIRO DE ESTUDOS

Gentileza gera gentileza
3 º e 4 º anos - 13 A 16/10/2020



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

LÍNGUA PORTUGUESA 

GEOGRAFIA

CIÊNCIAS 

MATEMÁTICA

HISTÓRIA

ARTES

 (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas,
relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos
de balões, de letras, onomatopéias).

(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas
relações com a natureza e no modo de viver de pessoas em diferentes
lugares.

(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais
consciente, descarte adequado e ampliação de  hábitos de reutilização e
reciclagem de materiais consumidos na escola e/ ou na vida cotidiana.

(EF02MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de
milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua
materna. 
(EF02MA06)  Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração,
envolvendo números de até  três ordens, com os significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou
convencionais.

(EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes
naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na
cidade ou região em que vive.

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes
estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das
culturas locais, regionais e nacionais.



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.

 

ROTEIRO DE ESTUDOS

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.

Gentileza gera gentileza



Nesse roteiro vamos descobrir as mais diversas formas de
como a gentileza, pode e deve estar presente em nossa
rotina diária. 
Mas você sabe o significado da palavra gentileza? 

Veja só...
       Gentileza é a qualidade do que é gentil, do que é amável.
Gentileza é uma amabilidade, uma delicadeza praticada por
algumas pessoas. A gentileza é uma forma de atenção, de
cuidados, que torna os relacionamentos mais humanos, com
menos rispidez. Quem pratica a gentileza não tem má vontade,
não é indiferente e sim é cuidadosa, distinta e delicada.                      
    Fonte: https://www.significados.com.br/gentileza/ 

1º DIA – TROCANDO EM
MIÚDOS...GENTILEZA

GERA GENTILEZA

Um homem recebeu o título
de Profeta Gentileza? O

nome dele é José Datrino e
para saber mais sobre ele e

responder as questões a
seguir assista ao vídeo
clicando na foto dele.

https://www.youtube.com/watch?v=GfQVnLmb2Kg


1) Ao comparar o vídeo e a tirinha do Calvin, com relação ao assunto
abordado em ambos, copie somente a resposta correta:
(a) Todos os personagens defendem o respeito ao próximo e a boa
convivência social.
(b) Calvin, o menino, está colocando em prática, na tirinha, os
ensinamentos do Profeta Gentileza.
(c) A postura adotada por Calvin não está relacionada as ideias de
gentileza.
(d) O vídeo e a tirinha falam sobre direitos iguais.

2) Escreva o significado das palavras abaixo.
a) hipotético =
b) justificável =
c) gentileza =

3)  Retire da tirinha uma palavra com:
a) ss =
b) nh =
c) ch =
d) qu =
e) til (~) =
f) acento agudo =
g)  acento circunflexo=

Atividades:
Leia a tirinha a seguir e responda as questões no caderno de
Português:



      Segundo o IBGE (Instituto  Brasileiro de Geografia e
Estatística) em 2009,  o Brasil tinha 59.3 milhões  de veículos.  Já
em 2018 o Brasil ultrapassou os 100 milhões de veículos. São
muitos veículos, não é mesmo? Agora imagine, se os  condutores
e os  pedestres resolvessem andar  de qualquer jeito, o trânsito
iria virar uma confusão!  Por isso existem as normas de trânsito,
que  devem ser respeitadas por todos. 
         Mas, infelizmente, há muitos  motoristas que não respeitam
as leis de trânsito, e deixam outros condutores  muito irritados.
Eles geralmente, buzinam, xingam, exibem  gestos de
agressividade para o outro, e em muitos casos as brigas evoluem
para agressões físicas culminando em homicídios. 

OBSERVE A IMAGEM E DEPOIS RESPONDA AS QUESTÕES NO
CADERNO DE GEOGRAFIA.

2º DIA 
 GENTILEZA NO

TRÂNSITO



1) O que você percebeu?
2) Se você fosse o motorista, como você reagiria?

      Os congestionamentos, as imprudências, o cansaço, o estresse
e  a pressa são fatores que geram muitos conflitos no trânsito.
Mas  será que descontar a  raiva nos  outros vai tornar o dia de
alguém melhor?   Com certeza não. Muitos condutores  podem
estar passando  por momentos difíceis e   precisando de ajuda,
portanto a  compreensão, a cortesia  e a gentileza devem estar
presente nesses momentos. As pessoas costumam   retribuir com
sorrisos e sinais de gratidão a uma gentileza.

3) Observe as imagens abaixo. Qual destas cenas está associada à
gentileza? Escreva uma frase para  a cena.

A B

C D



Em 1999, o cantor Lenine 
 gravou a música  "Rua da
 Passagem". Essa música fala
 da gentileza no trânsito.

Clique na foto de Lenine
para escutá-la. 

4) Após escutar a música, responda as perguntas.
 
a) Qual a mensagem principal da música?  
b) Quais as dicas que o cantor dá para o motorista ser gentil no
trânsito? 
c) O que o cantor quis dizer em: “É melhor você chegar inteiro,
com seu venoso e seu arterial”?  
d) Quais as palavras de gentileza/educação o cantor diz na
música?
e) Quem, na música, o cantor diz que tem direito à vida, tem
direito igual? 

PENSE NISSO...

https://youtu.be/_hIWo6FZtgg


               
• Tenha  calma, humildade, respeito,
paciência  e educação no trânsito.
• Nunca pare em fila dupla.
• Não estacione em locais proibidos.                   
• Respeite o limite de velocidade.  
• Use a seta ao pedir passagem. 
• Dê passagem aos outros. 
• Nunca buzine sem necessidade.
• Respeite a faixa de pedestre.
• Respeite o pedestre. Não acelere 
Quando enxergar uma pessoa 
Atravessando a rua.
• Respeite as vagas reservadas para
idosos e pessoas com deficiências. 
• Reduza a velocidade em frente a
escolas, ou lugares com grande
concentração de pedestres.
• Se estiver devagar, mantenha-se na
faixa da direita.
• Ao procurar vaga no estacionamento,
não obstrua o corredor de
supermercados, shoppings ou
hospitais. 
• Não dirija cansado, com sono ou
alcoolizado. Você pode causar um
acidente.
• Ajude pessoas com  mobilidade 
 reduzida a atravessar a rua.

AÇÕES DE GENTILEZA NO TRÂNSITO

PARA REFLETIR



            Gentileza é uma ação nobre, distinta e amável. Normalmente, essa
qualidade fica escondida dentro das pessoas, mas surge em algumas
situações através de gestos simples que podem mudar o dia de alguém. A
qualidade de ser gentil pode se manifestar de diversas formas: oferecendo
sorrisos sinceros, ajudando as pessoas em diferentes situações, sendo um
bom ouvinte, respeitando as opiniões que não são iguais às suas. É gentil 
 quem age com o intuito de confortar, consolar, oferecer ajuda. 
      Um estudo realizado pela instituição filantrópica britânica CAF
(Charities Aid Foundation) mostrou que os três países mais generosos do
mundo são economias de baixa renda: Quênia ocupa o 3° lugar, Indonésia
o 2° e o campeão é Mianmar. 
        A pesquisa é baseada em três questões: doação de dinheiro para
organizações da sociedade civil,  ajuda a um estranho e trabalho
voluntário. Os números foram divulgados em 2017 e se referem a dados
coletados em 2016, quando 146 mil pessoas foram entrevistadas em 139
países. No Brasil, a CAF é representada pelo IDIS (Instituto para o
Desenvolvimento do Investimento Social).

3º DIA 
 A GENTILEZA
EM NÚMEROS



          Os números que aparecem no  ranking  são os  números ordinais. 
 Os números ordinais são tipos de numerais utilizados para indicar uma
ordem ou hierarquia numa dada sequência. Ou seja, eles indicam a
posição ou lugar que algo ou alguém ocupa numa série ou conjunto.
São muito utilizados em competições esportivas, para indicar andares de
edifícios, tópicos de uma lista, artigos de lei, capítulos de obra, dentre
outros.

RESPONDA AS QUESTÕES NO CADERNO DE MATEMÁTICA.

1) Escreva por extenso os números ordinais que aparecem na tabela.

Você deve estar perguntando: E o Brasil ficou em qual ranking nesta
pesquisa?   O Brasil ficou na posição 75º -  54 % ajudam estranhos. Ainda
segundo a pesquisa  21% dos brasileiros  doam dinheiro e 20% fazem
trabalho voluntário.

2) Pesquise a escrita do número ordinal 75º, e escreva em seu caderno.

3) Ao ler a tabela  sobre  os 10 países mais generosos em 2017, você se
deparou com esse símbolo “%”. Esse símbolo é o da porcentagem. Lê-se: 
 % “por cento”.
Agora coloque  em ordem crescente os números que aparecem na tabela
“na porcentagem da população”, e depois escreva-os por extenso.

4) Quando se fala em gentileza, não podemos deixar de citar Minas
Gerais, terra de povo hospitaleiro. O povo mineiro tem fama de ser 
 acolhedor, generoso, atencioso  e gentil. E nesta pandemia  não foi 
 diferente,  os mineiros deram muitos  exemplos de  solidariedade.
Uma  ação de gentileza, foi realizada por um empresário, dono de um
restaurante em  Belo Horizonte . Ele decidiu preparar quentinhas para
doar para moradores de rua da capital. Veja a quantidade de quentinhas
doadas  por semana.  

Some em seu caderno e responda: Quantas quentinhas foram doadas por
ele ao longo das 4 semanas?



5) Na pandemia diversas empresas  pararam o que estava em
produção. No lugar, passaram a fazer álcool em gel, máscaras e
sabonetes para doar à sociedade.
 Uma empresa fornecedora de álcool  localizada em Betim, na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, desde o inicio da
pandemia, em março, vem doando  mensalmente 120  litros de
álcool para o hospital da Baleia.  Quantos litros de álcool foram
doados  pela empresa nesses 7 meses?

6) Muitas costureiras também tiveram ações nobres. Quatro
costureiras, da  cidade de Contagem em  Minas Gerais se
mobilizaram para confeccionar máscaras para doações em abrigos.
Veja quantas máscaras cada uma produziu.

a) Quantas máscaras as costureiras produziram juntas?

b) Dona conceição levou  duas semanas para produzir as máscaras.
Em quantos dias as máscaras ficaram prontas? 

c) Cada máscara saiu no  valor de R$ 4,00 para as costureiras.
Quantos  reais cada uma gastou na confecção das máscaras?



4º DIA 
 A GENTILEZA E O
MEIO AMBIENTE

           Ser gentil não se refere apenas aos atos com a nossa
própria espécie, e sim para com todo o meio em que vivemos.
Podemos ser gentil de várias maneiras no meio ambiente.
Podemos cuidar das plantas, dos animais, do solo, da água e do
ar. Uma atitude de gentileza é praticar os  3R's.
Mas você sabe o que é o Princípio dos 3R's? 
         O Princípio dos 3R's é um caminho apontado para a
solução dos problemas relacionados com o lixo, visando poupar
os recursos naturais e conter o desperdício. Significa Reduzir,
Reutilizar e Reciclar.
       Reduzir  significa consumir menos produtos e preferir
aqueles que ofereçam menor potencial de geração de resíduos
e tenham maior durabilidade.
       Reutilizar é  usar novamente as embalagens. Algumas
embalagens de alimentos, especialmente vidros e potes de
plástico, podem (e devem) ser utilizadas mais de uma vez, da
mesma forma que as famosas sacolas plásticas podem virar
recipientes para o lixo orgânico. 
             Reciclar   significa transformar o lixo  gerado em matéria-
prima  para confecção de outros produtos.  É fabricar um
produto a partir de um material usado. A importância da
reciclagem se dá pela possibilidade do reaproveitamento dos
materiais, diminuindo o lixo e preservando por mais tempo os
recursos da natureza, além de gerar empregos e renda pela
comercialização dos recicláveis.
         Entre os vários tipos de produtos recicláveis, podemos citar
papel, plástico, alumínio, vidro aço, entre outros.  Veja
o tempo de composição de alguns materiais:



Escreva a alternativa correta em seu caderno de ciências.
1) O lixo depositado nos aterros sanitários sofre ação de larvas,
vermes e micro-organismos, resultando em sua decomposição.
Todavia, como os materiais que formam o lixo são de natureza
diversas, cada um deles terá um tempo de decomposição diferente.
Dos materiais a seguir, qual deles necessitará do menor intervalo de
tempo para ser decomposto?

a) Fralda descartável.
b) Palito de fósforo.
c) Pneu de caminhão.
d) Garrafa de plástico.

2)  Para evitar problemas provocados pelo acúmulo de lixo no
ambiente, uma medida correta é
a) encaminhar o lixo doméstico para o lixão evitando problemas no
bairro.
b) limpar o quintal e jogar os materiais recolhidos na rua.
c) separar papéis, plásticos, metais e vidros e encaminhar para a
reciclagem.
d) queimar o lixo produzido em casa para evitar o mal cheiro.
 



3) Qual a importância da reciclagem?
4) Dos materiais que aparecem na tabela, quais não podem ser
reciclados?
5) Você já foi contaminado pelo vírus da gentileza?        Como?

Assista o  vídeo e  deixe se contagiar
pelo  o vírus da gentileza!  

  Clique aqui. 

No dia 13 de novembro é
comemorado o Dia Mundial da

Gentileza.
Ser gentil  significa ter empatia pela

condição do outro e colaborar
ativamente para que haja uma

transformação na
realidade. 

 Não se ensina a  gentileza
com palavras, porque ela nasce no

íntimo de cada pessoa. 
Para que a gentileza se mostre

autêntica, tem que partir da
vontade real da pessoa de ser útil ao

seu semelhante e à sociedade.

https://youtu.be/QAmWi2ka9x0


Movimento gentileza;
CURA - Circuito de arte urbana (já em sua 5ª edição).

             Nossa cidade, Belo Horizonte, também tem diversas
ações voltadas à gentileza e ao resgate de uma imagem mais
alegre e colorida.
            Nesse sentido, destacamos dois projetos super legais que
vale a pena você conhecer:

           O Movimento gentileza, idealizado e coordenado por Ana
Laender, primeira-dama de BH tem  o compromisso de conectar
pessoas e instituições por meio de ações que contribuem para
uma Belo Horizonte mais acolhedora e humana para todos.       
       Segundo Ana Laender  a proposta é transformar os
percursos de Belo Horizonte em ambientes mais bonitos e
agradáveis, valorizando a arte e a cultura da cidade.
             A ideia é que a gentileza dedicada as pessoas que passam
pela cidade e admiram as obras de arte seja externada à vida
dessas pessoas que consequentemente se tornam também mais
gentis.
        Para saber mais sobre o Movimento Gentileza, clique na
foto abaixo.

5º DIA 
GENTILEZA NA NOSSA ARTE E NA

NOSSA HISTÓRIA

Mural na Praça da Liberdade / BH

https://www.youtube.com/watch?v=5KZcskYhvn0


           O CURA,  Circuito de arte urbana, muito ligado à filosofia
do Movimento Gentileza, contribui  para a valorização de Belo
Horizonte, transformando os espaços de BH com pinturas,
grafites e artes plásticas.
        Sua primeira edição foi em agosto de 2017, quando o
festival realizou a pintura em 4 prédios e dois muros, um
localizado na rua Sapucaí e outro dentro da Estação Central do
Metrô. Em sua edição especial em homenagem aos 120 anos de
Belo Horizonte, o festival pintou 2 prédios. Na  edição realizada
em novembro de 2018 o CURA pintou mais 4 empenas e um
muro. Todos os prédios pintados podem ser vistos da rua
Sapucaí, transformando a rua no primeiro mirante de arte
urbana do mundo. 
         A novidade nesse ano de 2020, em que o projeto não
poderia deixar de trazer mais beleza para  a nossa cidade,
sobretudo nesse momento em que somos assolados pela
pandemia de Covid 19, são artes plásticas feitas com balões
infláveis. Um destaque especial é a arte do viaduto Santa Teresa.
Veja a foto. Quem passou pelo viaduto Santa Tereza

nesta terça-feira (22) deve ter se
impressionado com as imagens de duas
criaturas infláveis gigantes que abraçavam
os arcos do tradicional cartão-postal de
Belo Horizonte. Trata-se de uma
instalação de 40 metros do artista
indígena nascido em Roraima Jaider
Esbell, um dos convidados da 5ª edição do
Cura – Circuito de Arte Urbana, que será
realizado até 4 de outubro. 

Disponível em: https://www.hojeemdia.com.br/almanaque/festival-cura-
leva-criaturas-infl%C3%A1veis-para-o-viaduto-santa-tereza-confira-a-

galeria-de-fotos-1.804929

Assista os vídeos clicando nos ícones abaixo para conhecer outras obras do Festival CURA.

https://www.hojeemdia.com.br/almanaque/festival-cura-leva-criaturas-infl%C3%A1veis-para-o-viaduto-santa-tereza-confira-a-galeria-de-fotos-1.804929
https://www.youtube.com/watch?v=95Hrb7ETdxM
https://www.youtube.com/watch?v=kYtGUdIIyyk


Em seu caderno de História responda as questões abaixo:

1) Durante essa semana você pôde conhecer o Projeto Gentileza
gera gentileza, executado no Rio de Janeiro e os projetos
"Movimento Gentileza" e o festival do "Circuito de Artes Urbanas"
idealizados aqui em Belo Horizonte. O que esses projetos tem em
comum?

2) Leia as afirmativas abaixo e copie em seu caderno apenas as
que podem nos ajudar a construir uma sociedade mais gentil:

(a) Participação de campanhas solidárias.
(b) Preocupar-se apenas com seus deveres e deixar que o poder
público cuide do resto.
(c) Valorizar o patrimônio da cidade, zelando por sua limpeza e
conservação.
(d) Comportar-se no trânsito com atenção, cuidado e respeito
pelas pessoas.
(e) Agir com preconceito em relação às pessoas que não se
adaptam  às suas convicções.

3) A cidade é o nosso lugar, onde nossos pais escolheram para
morarmos. É essencial que conheçamos nossa cidade e
cuidemos dela. Lembre-se dos lugares de Belo Horizonte que
você conhece e escreva os nomes em seu caderno.

4) Pesquise e registre o que é "Patrimônio Cultural".

5) De acordo com o que você pesquisou, que patrimônios
culturais existem perto de você?



Abaixo, apresentamos algumas imagens da nossa cidade
referentes aos projetos que você conheceu aqui. Escolha uma
dessas imagens e a represente fazendo uma ilustração bem
legal em seu caderno de desenho. Faça do seu jeito e use a
criatividade.



Bloco 1: Assistiu o vídeo do "Profeta Gentileza" , leu a tirinha e
respondeu as atividades?
Bloco 2: Refletiu sobre a importância da gentileza no trânsito e
realizou as atividades propostas?
Bloco 3: Leu o texto, analisou as tabelas e resolveu as questões de
matemática?
Bloco 4: Leu o texto, observou a tabela de decomposição de
materiais, assistiu o vídeo do "vírus da gentileza" e respondeu às
questões?
Bloco 5: Leu sobre os projetos de gentileza em Belo Horizonte,
observou as obras de arte e realizou as atividades propostas?

SE RESPONDEU SIM A TODAS AS
PERGUNTAS, PARABÉNS! VOCÊ RECEBEU O

CARTÃO VERDE!
NA PRÓXIMA SEMANA VOCÊ ENCONTRARÁ

UM NOVO ROTEIRO EM NOSSO SITE.
ATÉ LÁ, APROVEITE PARA LER E NAVEGAR EM

NOSSA PÁGINA E  REDES SOCIAIS. FIQUE
LIGADO(A)!

SE RESPONDEU NÃO A ALGUMA PERGUNTA,
VOLTE AO BLOCO CORRESPONDENTE E

COMPLETE SEUS DESAFIOS.
ATÉ  A PRÓXIMA!

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...


