
QUERIDO( A) ALUNO( A),

Esperamos que você tenha gostado de fazer as atividades do roteiro
dessa semana. Agora, passamos 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. Bem discreta, viu?

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

peça alguém de sua família para encontrar o post sobre esse gabarito

no Instagram ou no Facebook da escola e escrever lá a sua pergunta.

Vocês receberão a resposta da escola.

GABARITO DE  CORREÇÃO DO
ROTEIRO DE ESTUDO

O universo da bicharada!
3º e 4º anos



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

1- Copie as adivinhas em seu caderno e tente encontrar a resposta:

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.
RESPOSTA PESSOAL. SUGESTÕES: Pesquise sobre os hábitos dos animais,
alimentação, meio de locomoção e outros.

A) Minha casa levo nas costas,
Atrás de mim deixo uma trilha,

Sou lento de movimentos,
E não gosto do jardineiro.

RESPOSTA: CARACOL

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

Fala e não é gente?
RESPOSTA: PAPAGAIO

C) Tenho orelhas compridas,
Rabo curto,

Corro e ando saltando.
Quem sou?

RESPOSTA: COELHO

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

E com leite os filhos cria?
RESPOSTA: MORCEGO

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

crista. Sou o...
RESPOSTA: GALO

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

meninos, eu sou o...
RESPOSTA: RATO



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?

RESPOSTA: Hipopótamo

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?RESPOSTA: Uma criança de 8 a 10  anos tem em média 24
dentes.

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

80
- 32  

---------------
48

7) Escreva em seu caderno os números que aparecem no texto por extenso, ou seja, o nome dos
números.
RESPOSTA: 30 Trinta
                      3.000 Três mil
                      80 Oitenta

    

https://www.youtube.com/watch?v=b_42K3Py5Zo


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:

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.



1) Qual curiosidade você achou mais legal? Escreva em seu caderno.
RESPOSTA PESSOAL
2) Faça um desenho de um dos bichos apresentados nesse bloco de curiosidades.
RESPOSTA PESSOAL

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.



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.
RESPOSTA: Conjunto das espécies animais de uma região, de um período, estrato
geológico ou qualquer outra classificação relevante.
http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=FAUNA

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?

  
  

É o lobo-guará!

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. RESPOSTA PESSOAL

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


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

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? 
RESPOSTA

R$ 100,00 + R$ 20,00= R$120,00
(GAROUPA-VERDADEIRA + MICO-LEÃO-DOURADO)

R$10,00 + R$10,00 = R$ 20,00
(2 NOTAS COM ARARA-VERMELHA)

R$ 2,00 +R$2,00 +R$ 2,00 +R$2,00 = R$8,00
(4 NOTAS COM A TARTARUGA-DE-PENTE)

TODAS AS NOTAS NA CARTEIRA DE LÍDIA:

R$120,00 + R$ 20,00 +R$ 8,00 = R$148,00
LÍDIA TINHA AO TODO R$148,00 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS) EM SUA CARTEIRA.

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

RESPOSTA: DUAS MÁSCARAS: R$5,00 + R$5,00 = R$10,00
                       ÁLCOOL EM GEL: R$23,00
                      TODOS OS PRODUTOS: R$10,00 + R$23,00 = R$33,00
LÍDIA GASTOU R$33,00. (TRINTA E TRÊS REAIS)

 c) Agora que você sabe o dinheiro que Lídia tinha na carteira e quanto ela gastou, quantos
reais sobraram na carteira dela? 
RESPOSTA: R$148,00 - R$33,00=R$115,00 (CENTO E QUINZE REAIS)



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.
RESPOSTA: JACARÉ - CASCÁVEL - CARANGUEJO - PEIXE-BOI - TUIUIU

B) Agora, reescreva o nome dos animais em ordem alfabética.
RESPOSTA: CARANGUEJO - CASCÁVEL - JACARÉ - PEIXE-BOI - TUIUIU

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:

 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.

LÊMURE
MAMÍFEROS

ILHAS DE MADAGASCAR E COMORES,
PRÓXIMO A COSTA LESTE DA ÁFRICA

VIVEM EM ÁRVORES E POSSUEM HÁBITOS NOTURNOS.

FRUTAS, FOLHAS, BROTOS, INSETOS, 
PEQUENAS AVES E OVOS DE AVES.

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


   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.

RESPOSTA: SEGUNDO O VÍDEO, ANIMAIS EM EXTINÇÃO SÃO AQUELES QUE TEM EM
POUCA QUANTIDADE NA NATUREZA. MORREM MAIS ANIMAIS DA ESPÉCIE DO QUE
NASCEM E CORREM O RISCO DE DESAPARECEREM.

2) O que podemos fazer para evitar a extinção dos animais?
RESPOSTA: EVITAR O DESMATAMENTO E A CAÇA.

Parabéns por ter chegado até aqui! Estamos torcendo para que
tenha aprendido muito com o roteiro!

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

