
          Seu(sua) filho(a), mais uma vez, precisará da sua ajuda.

Apesar de já conhecer um roteiro de estudos,  estudar pelo
computador é muito diferente. Além disso, 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. Por mais

que lhe pareça cansativo, não desista da sua criança.

    Nessa semana, divulgaremos as respostas dessas
atividades. Se você precisar de algum apoio, estaremos à

disposição, entre em contato com a escola pelas redes
sociais. 

Nossa conversa começa novamente
pelas famílias. Vocês já tiveram uma
primeira experiência com a realização
de um roteiro de estudos, então não há
tantas novidades assim... 
Mas queremos relembrar algumas coisas
importantes para o sucesso dessa
atividade. Vamos lá!

POR UM MUNDO MELHOR...
 

3º E 4º ANOS

ROTEIRO DE
ESTUDOS



(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos
problemas causados pelo consumo excessivo e construir propostas para o

consumo consciente, considerando a ampliação de hábitos de redução, reúso e
reciclagem/descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no

entorno.

(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, identificando suas
características, elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças.

(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?

ROTEIRO DE ESTUDOS
POR UM MUNDO MELHOR...

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas,

relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de

balões, de letras, onomatopeias) .

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em

textos, com base no contexto da frase ou do texto.

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de

palavras, especialmente no caso de palavras com relações irregulares

fonema-grafema.

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo
adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo

mental e algoritmos, além de fazer estimativa do resultado.

(EF03MA02) Identificar características do sistema de numeração decimal,
utilizando a composição e a decomposição de número natural de até quatro

ordens.
(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla

entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das
diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise. 

Língua Portuguesa

Matemática

Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo
aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões
frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito
da saúde individual e coletiva,
com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

Geografia

Ciências



    VIRA E MEXE OUVIMOS ALGUÉM DIZER QUE QUER UM
MUNDO MELHOR... MAS O QUE SERÁ QUE ISSO SIGNIFICA?
 
    CONVERSE COM ALGUÉM DA SUA CASA SOBRE ESSE
ASSUNTO. PERGUNTE O QUE SIGNIFICA "UM MUNDO MELHOR"
PARA ESSA PESSOA. QUAIS AS COISAS DEVERIAM SER
MUDADAS PARA QUE O MUNDO SE TORNE UM LUGAR MELHOR
PARA SE VIVER?  DE QUE MANEIRA VOCÊ PODE CONTRIBUIR
PARA QUE ISSO ACONTEÇA?
 

PARA CONHECER UM
POUQUINHO MAIS SOBRE

ESSE ASSUNTO, VAMOS
CONTAR COM A TURMA DA

MÔNICA PARA NOS AJUDAR. 
CLIQUE NA IMAGEM AO

LADO E CURTA O VÍDEO COM
MUITA ATENÇÃO.

 

POR UM MUNDO MELHOR...
BLOCO 1 - PRIMEIRO DIA- A TERRA PRECISA DE

CUIDADOS

https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8


1) Agora que você assistiu ao vídeo, vamos iniciar as
atividades desse bloco. Você deve realizá-las no mesmo
caderno que fez o primeiro roteiro. Escreva no início da
página o título do roteiro- ROTEIRO Nº 2: POR UM MUNDO

MELHOR. Em seguida coloque a data de hoje.

 
2) Copie as perguntas e responda com o máximo de
informações que puder. E então? Vamos começar?

1) Observe a imagem abaixo. 

1) O que a menina está fazendo?

3) Como é a expressão do rosto dela? Na sua opinião por que
ela está com essa cara?

5) Por que o globo terrestre está todo enfaixado?

6) Escreva dois motivos que poderiam ser a causa do globo
terrestre está enfaixado e com um termômetro.

 

Que bom que você chegou até aqui. Se prepare para para
conhecer no próximo bloco um pouco mais sobre a menina

da imagem. Até amanhã!



    Essa é a  Mafalda. Ela é muito

famosa no mundo dos quadrinhos. 

 Mafalda é uma garotinha

inconformada com as atitudes de

racismo, preconceito, de destruição

do planeta, corrupção e coisas

desse tipo.  Ela está sempre muito

preocupada com o futuro da Terra

e da raça humana, por isso

acredita na paz como uma das

saídas para solucionar os

problemas sociais.

POR UM MUNDO MELHOR...
BLOCO 2 - SEGUNDO DIA- QUE MENINA É ESSA?

Você deve copiar as perguntas de 1 a 3 e responder no caderno.

 
1) O que significa panorama? Para encontrar a resposta, você
pode consultar um dicionário ou então pesquisar o significado
dessa palavra no               . 
2) Depois de encontrar o significado da palavra, explique o que
seria panorama mundial.

3) Qual foi a intenção de Mafalda ao pegar os cremes de beleza
de sua mãe e passar no globo terrestre? 

 

1) Leia uma tirinha da Mafalda.

https://www.google.com.br/


POR UM MUNDO MELHOR...
BLOCO 3- TERCEIRO DIA- CONHECER PARA PRESERVAR.

 

1) Após assistir ao vídeo, escreva o no seu caderno o que é um
bioma.

 
2) Copie a tabela no caderno e preencha de acordo com as
informações do vídeo.

Fala aí, galera! Eu sou o Guará e sou um lobo. 

Nascido e criado no bioma do cerrado. 

Você sabe o que é um bioma? Quer conhecer mais

sobre o assunto? Então clica no vídeo abaixo.

https://youtu.be/63hMH2YBNRc


Veja só que coisa triste: o homem é o
único ser vivo que destroi o ambiente em
que vive. Nenhum outro habitante do
planeta polui o ar, contamina a água,
devasta as florestas...
 
As cidades são os centros de trabalho e
moradia  da maioria das pessoas do
mundo. Algumas chegam a ter milhões de
habitantes! Para abastecer e abrigar
esse mundão de gente, consumimos
energia exploramos muito os recursos
naturais e produzimos um montão de lixo. 
 
é aí que mora o problema. a ação do
home é perigosa pois é feita em grandes
proporções. A fumaça da indústria, das
queimadas e dos carros das grandes
cidades enchem  o céu de gases tóxicos.
Os esgotos não tratados e o lixo
produzido por indústrias e por milhões de
pessoas contaminam a água e o solo. 

A natureza não é uma coisa estática,
paradona. Ela se mantém em um ciclo
constante, em perfeita harmonia: as
plantas se alimentam da luz do sol, Os
animais herbívoros comem as plantase os
carnívoros  comem outros animais. 
 
Quabdo morrem, todos voltam para a
terra e transformam-se em nutrientes.
Esses nutrientes alimentam as plantase
começa tudo de novo.  A ação do home
interfere  e põe em risco essa harmonia,
pois afeta o ciclo natural da vida.

 
A produção de lixo, por exemplo, é tão
grande que já se pensa em mandá-lo para
fora da Terra, em naves espaciais. O
esgoto das casas e os detritos das
fábricas continuam sendo  laçados nso
rios e nos mares. O ar está cada vez mais
escuro e sujo nas grandes metrópoles. 

Meio Ambiente
Poluição

O homem é o grande vilão

a) Qual é o maior bioma do Brasil?

 

b) Localize o nosso estado no mapa.

Qual é o bioma predominante nele?

 

3) Escreva as características do bioma

que predomina em Minas Gerais. Para

responder a essa pergunta você pode

assistir ao vídeo da página anterior

quantas vezes quiser.

A parte destacada de vermelho no

mapa representa a modificação

nos biomas pela ação humana. 

A construção de cidades, além das

atividades econômicas, como a

indústria, a agropecuária e a

mineração, são as principais

causadoras do desmatamento ,

das queimadas e de outras

interferências no meio ambiente.

Com a ajuda de um adulto, faça uma pequena pesquisa apontando

quais são as principais ações humanas que estão causando a

devastação do Cerrado em Minas Gerais.Você pode usar livros e

revistas que tiver em casa ou fazer sua pesquisa usando sites e

vídeos.  Registre seu trabalho no caderno, lembrando de colocar o

título e o máximo de informações que você encontrar sobre o

assunto.

3) Agora que você já conheceu um pouco mais sobre os biomas do Brasil,

vamos observar o mapa.

5) O mapa abaixo é uma representação dos biomas do Brasil na

atualidade. Compare o mapa original dos biomas brasileiros com o mapa

atual. 

Mapa original do
biomas 

brasileiros.

Hora da
pesquisa

Biomas brasileiros e a 
ação humana

Aqui tem um
link 

pra te ajudar.

https://youtu.be/63hMH2YBNRc
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/biomas/bioma_cerrado/bioma_cerrado_ameacas/
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/biomas/bioma_cerrado/bioma_cerrado_ameacas/
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/biomas/bioma_cerrado/bioma_cerrado_ameacas/
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/biomas/bioma_cerrado/bioma_cerrado_ameacas/


POR UM MUNDO MELHOR...
BLOCO 4 - QUARTO DIA- CUIDANDO DO PLANETA

1) Você já percebeu ao longo desse roteiro que nosso planeta está

doente e em perigo. A degradação do meio ambiente deveria ser

motivo de grande preocupação para a humanidade. Mas quais são as

ações humanas que têm colocado o planeta em risco? Observe a

imagem abaixo e aprenda mais sobre isso. 

a) Identifique na imagem 4
fatores que estão deixando o

planeta doente. 
 

Agora clique nela para assistir a
um vídeo bem curtinho que

trata desse assunto. 

2) O lixo é um dos grandes causadores de

poluição do planeta. Ele pode causar a

contaminação do ar, das águas, do solo e

ocasionar inúmeras doenças para o ser

humano. 
Quer ouvir uma musiquinha

muito engraçada que nos

alerta sobre os problemas

causados por um lixão? Então

clique aqui

Você sabia que...

3) O texto afirma que a quantidade de lixo produzida por
ano no Brasil é suficiente para encher 211 estádios como
o Maracanã. Sobre esse número, copie as perguntas e
registre a resposta no seu caderno:
 
a) Escreva esse número por extenso.

 
b) Decomponha o número em unidade, dezenas e
centenas.
 
c) Escreva o antecessor e o sucessor do número.

https://youtu.be/63hMH2YBNRc
https://youtu.be/Z9N1FX0Bmn4
https://youtu.be/fFo7_YbcVOo


Agora copie e registre as respostas das atividades abaixo no

caderno.

 

a) Se um brasileiro produz,em média, 1 kg de lixo por dia, quanto

produzirá em:

1 semana 1 quinzena

1 mês

1 trimestre

1 semestre

b) Quantos quilos de lixo moradores de grandes metrópoles como São

Paulo produzem a mais, por ano,  do que os moradores de capitais

menores?

3) Agora observe as informações abaixo. 

c) Leia a tirinha. 

O que podemos aprender com ela? Registre no caderno.

https://youtu.be/63hMH2YBNRc


POR UM MUNDO MELHOR...
BLOCO 5 - QUINTO DIA- ATITUDES PARA MELHORAR O

MUNDO

10 dicas
para cuidar

do meio
ambiente

Mesmo com tantos problemas ambientais, nosso planeta ainda tem jeito.

Se cada um fizer um pouquinho, podemos ter um mundo melhor. Leia
algumas atitudes que podemos ter para ajudar na recuperação da Terra.

https://youtu.be/63hMH2YBNRc


1) Das soluções apresentadas na página

anterior, há, na sua opinião, alguma que

seja impossível de ser realizada? Qual

seria?

2) Você já pratica alguma dessas

atitudes? Copie no caderno quais são. Se

você ainda não pratica nenhuma delas,

escolha pelo menos duas para começar

a ajudar o planeta. Copie-as.

3) Procure saber o que são alimentos

processados. Faça o registro das suas

descobertas.

 

Para encerrar esse bloco e o trabalho com o

roteiro de estudos Por um mundo melhor, que

tal relembrar uma música bem conhecida da

nossa escola?

Você se lembra desse trechinho?

"... cuida do jardim pra mim, 

deixe a Terra florescer,

pensa no filhote do filhote

que ainda vai nascer...

É muito comum vermos no 

dia a dia cenas como

 essa da foto ao lado. 

E se fosse com você?

Imagine que você esteja num passeio de carro ou de ônibus
com sua família e o motorista jogue papel pela janela... o que

você faria? Registre sua resposta.

Clica 
aqui

https://youtu.be/63hMH2YBNRc
https://youtu.be/_oKyhkOj5aI


 Se você respondeu Sim a 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, aprovei te 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!

 

Bloco 1:Você assistiu ao vídeo indicado e respondeu a todas as
perguntas fazendo os registros no caderno?
 

Bloco 2: Você leu o texto para conhecer a Mafalda?  Depois
analisou a tirinha e respondeu as perguntas no caderno?

 
Bloco 3: Você assistiu o filme  para ampliar seus conhecimentos
sobre os biomas brasileiros? Em seguida copiou a tabela no
caderno e preencheu? Ah... Leu os mapas e realizou as
atividades sobre eles?
 

Bloco 4: Viu os vídeos indicados nas páginas e ouviu a
musiquinha do lixão? E os cálculos de matemática, registrou

todos no caderno?
 
Bloco 5: Para finalizar, você identificou as ações que pratica para
cuidar da natureza? Conseguiu responder a pergunta sobre jogar
lixo pela janela do carro? E a música filhote do filhote, você
ouviu?

OPA! VOCÊ JÁ CONHECE O 
CARTÃO AMARELO!

SIGNIFICA QUE O ROTEIRO POR 
UM MUNDO MELHOR ESTÁ QUASE PRONTO. 

MAS, PARA AVANÇAR E RECEBER 
O  CARTÃO VERDE 

E TER ACESSO A NOVAS 
ATIVIDADES, VOCÊ PRECISA TER
CUMPRIDO ALGUMAS TAREFAS.

ENTÃO, CONFIRA SE...

https://youtu.be/63hMH2YBNRc

