
Atividade Semanal
Recesso 
3º ano

30/03 a 03/04/2020

Equipe de Formação Continuada



Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5

Leitura Desenhando Tabela Ajudar Atividade Física

A criança deverá ler 

a fábula: “A formiga 

e a pomba” de 

Esopo.

Conversar sobre a 

moral da fábula.

ANEXO 1

(Livro texto – Ler e 

Escrever, pág.141).

Uma brincadeira para 

fazer com toda a 

família:

Um participante faz um 

desenho numa folha 

ou lousa, onde todos 

possam ver. E os 

demais deverão tentar 

ADIVINHAR o que é.

Deverá ser marcada a 

pontuação de cada um 

que for acertando.

Finalizar a brincadeira 

construindo uma 

tabela com a 

pontuação de todos.

Com a tabela de 

resultados da 

atividade anterior o 

adulto deverá fazer 

as seguintes 

perguntas para a 

criança responder 

olhando a tabela:
- QUANTOS PONTOS 

FULANO  FEZ A 

MENOS QUE 

BELTRANO?

- QUANTAS PESSOAS 

PARTICIPARAM DA 

BRINCADEIRA?

- QUAL FOI O TOTAL DE 

PONTOS DE TODOS?

- QUANTOS PONTOS 

VOCÊ FEZ?

Ajudar nas tarefas 

de casa: organizar 

minhas roupas.

Corrida do ovo:

Os participantes 

saem de uma linha 

determinada, com 

uma colher na boca 

e na colher um ovo.

As mãos devem 

permanecer para 

trás.

Será vencedor quem 

primeiro atingir a 

linha de chegada 

com o ovo na 

colher, sem derrubá-

lo.

DICA DE HOJE – 3º ANO

30/03 – SEGUNDA-FEIRA 



ANEXO 1 



Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5

Leitura Ilustrando Atividade Física Filme Escrita

A criança realizará a 

leitura do poema: 

“Galo Aluado” de 

Sérgio Caparelli.

ANEXO 2

Ler e Escrever –

Material do 

Professor – página 

48.

A criança irá fazer

um desenho para 

cada estrofe do 

poema lido, serão 

sete desenhos.

Estrofe é o conjunto 

de versos (linhas).

Capriche!

Corrida do sapo:

Os concorrentes 

estarão alinhados 

agachados em linha 

de partida. Ao sinal 

dado, todos devem 

partir em pulos 

agachados.

Vence quem 

primeiro atingir a 

linha de chegada.

Junto com a família

assistir um dos 

filmes indicados: “ 

A ERA DO GELO”; 

“VALENTE” ou 

“VIDA DE INSETO” e 

ao final conversar 

sobre qual parte 

mais gostaram.

Escrever a parte que 

mais gostou do 

filme e ler para a 

família.

DICA DE HOJE – 3º ANO

31/03 – TERÇA-FEIRA 



ANEXO 2 



Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5

Leitura Jogo da adição Problemas Massagem Brincar

A criança realizará a 

leitura de um livro 

que tenha em casa 

ou da dica abaixo:

“ Malala: a menina 

que queria ir para a 

escola” de Adriana 

Carranca.

Disponível em:

https://www.euleiopar

aumacrianca.com.br/

historias/malala-a-

menina-que-queria-ir-

para-a-escola/

Um adulto fará

cartinhas (ANEXO 3) 

com operações de 

adição e outras com 

resultado.

Ver ORIENTAÇÕES   

do jogo em ANEXO 4.

Resolver dois 

problemas 

matemáticos 

fazendo desenho 

para encontrar a 

resposta.

Quem conseguir 

montar a continha, 

pode fazer ao final 

dos desenhos.

Problemas em ANEXO 

5.

EMAI – volume II 2º 

ano – Livro do 

Professor, página 19

Momento de 

relaxamento: os 

familiares deverão

sentar-se em roda 

onde todos possam 

alcançar as costas 

do outro para 

massagear.

Se quiserem colocar 

uma música 

tranquila enquanto 

massageiam, é uma 

ótima ideia!

Brincar livremente.

DICA DE HOJE – 3º ANO

01/04 – QUARTA-FEIRA 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-que-queria-ir-para-a-escola/


13 + 9 47 + 9 34 + 9 22 + 8 30 + 4

45 + 4 15 + 3 10 + 3 12 + 12 7 + 7 

14 24 13 18 49

34 30 43 56 22

ANEXO 3 



• NO CENTRO DA MESA, COLOCAM-SE AS 10 CARTAS, VIRADAS PARA

BAIXO, FORMANDO MONTINHOS CONTENDO OS RESULTADOS.

• AS OUTRAS 10 CARTAS CONTENDO AS OPERAÇÕES SERÃO DIVIDIDAS

ENTRE OS PARTICIPANTES .

• CADA PESSOA DESVIRA UMA CARTA DA MESA. ENCONTRANDO A

RESPOSTA CERTA PARA UMA DAS CARTAS QUE TEM NA MÃO, FORMA COM

ELA UM PAR E GANHA UM PONTO, SE A RESPOSTA NÃO CORRESPONDER A

NENHUMA DAS OPERAÇÕES CONTIDAS EM SUAS CARTAS, RECOLOCA A CARTA

NO CENTRO DA MESA, COM O RESULTADO PARA BAIXO, REINICIANDO, DESSE

MODO, UM SEGUNDO MONTE, E PASSA A VEZ PARA O COMPANHEIRO.

• SE A PESSOA COMPRAR A CARTA COM O RESULTADO 18, POR EXEMPLO,

E FORMAR UM CONJUNTO COM A CARTA 7 + 7, O RESULTADO ESTARÁ

ERRADO E ELE PERDERÁ UM PONTO.

• A CONFERÊNCIA DOS RESULTADOS E A MARCAÇÃO DOS PONTOS

PODERÁ SER FEITA NUMA FICHA.

ANEXO 4 



ANEXO 5 



Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5

Leitura Interpretação Brincadeira Carta Revisão

O adulto deve realizar

a leitura da notícia: 

“Rotina, agenda e 

apoio: saiba como 

ajudar que as crianças 

aproveitem o tempo na 

quarentena” de 

Marcelo Valaderes

Disponível em:
https://g1.globo.com/fique-em-

casa/noticia/2020/03/24/rotina-

agenda-e-apoio-saiba-como-

ajudar-que-as-criancas-

aproveitem-o-tempo-na-

quarentena.ghtml

ANEXO 6

Após a leitura da 

notícia, o adulto fará 

perguntas sobre o 

texto e tirará as 

dúvidas sobre o 

assunto para que a 

criança entenda a 

função de um TEXTO 

JORNALÍSTICO e 

também sobre o que 

estamos vivendo neste 

momento com o 

CoronaVírus.

Corrida do saco:

Dispostos um ao 

lado do outro, atrás 

de um risco, 

receberão um saco 

que devem vestir e 

segurar com as 

duas mãos. Ao 

sinal, irão correr em 

direção à linha de 

chegada, sem cair, 

sempre pulando, 

vencendo quem 

primeiro atingir o 

seu objetivo.

Escrever uma 

cartinha para um 

colega da escola 

que está com 

saudade.

Lembrar que uma 

carta deve conter:

- Local e data;

- Saudação ao 

destinatário;

- Mensagem;

- Despedida e

- Assinatura.

OBS. Entregar a carta 

quando as aulas voltarem.

Com um adulto 

fazer a revisão da 

Carta para que a 

pessoa que vai ler 

consiga entender o 

que foi escrito.

Atenção!

DICA DE HOJE – 3º ANO

02/04 – QUINTA-FEIRA 

https://g1.globo.com/fique-em-casa/noticia/2020/03/24/rotina-agenda-e-apoio-saiba-como-ajudar-que-as-criancas-aproveitem-o-tempo-na-quarentena.ghtml


ANEXO 6 











Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5

Leitura Experiência Receita Ajudar Brincar

A criança fará a 

leitura para a família 

do conto: 

“Rapunzel” dos 

Irmãos Grimm.

ANEXO 7

(Livro texto – Ler e 

Escrever, pág. 76 -

78 )

Explosão de gotas 

de corante

Material:

1 copo

água

um pouco de óleo 

vegetal

corante de alimentos 

ou tinta guache ou de 

pintura a dedo

ORIENTAÇÕES –

ANEXO 8

Disponível em:
https://www.tempojunto.com/201

6/02/13/brincadeiras-que-

estimulam-a-curiosidade-dos-

jovens-cientistas/

Fazer uma receita 

de “Pão de Minuto” 

com um adulto. A 

criança deve ajudar 

na leitura e na 

execução da receita.

Disponível no site:

https://comidinhasdoc

hef.com/pao-de-

minuto-fofinho/

ANEXO 9

Ajudar nas tarefas 

de casa: organizar o

quarto.

Brincar livremente

DICA DE HOJE – 3º ANO

03/04 – SEXTA-FEIRA  

https://www.tempojunto.com/2016/02/13/brincadeiras-que-estimulam-a-curiosidade-dos-jovens-cientistas/
https://comidinhasdochef.com/pao-de-minuto-fofinho/


ANEXO 7 













Despeje a água no copo:

Coloque o óleo e deixe que ele descanse, 

desfazendo as bolhas. Vai ficar como está 

na foto:

ANEXO 8 



Agora é hora de chamar as crianças. Fica bem mais legal se você 

adicionar um pouco de interpretação e magia na experiência. Que tal 

usar uma “varinha de condão” e explicar que você irá fazer uma dança 

das fadas das cores no copo? Ou que você encontrou uma mágica 

antiga que transforma bolhas de cor em fitas dançantes na água?

Para as crianças mais velhas, proponha um jogo de suposições. Invente 

uma história de um líquido encontrado num lugar distante e que ele será 

investigado. Pergunte às crianças o que eles acham que irá acontecer 

durante o experimento.

Bem, com o enredo criado, peça que as crianças pinguem gotas do 

corante ou da tinta na solução de água e óleo. No primeiro momento, o 

corante formará bolhas presas na faixa de óleo no copo.

Mas lentamente estas bolhas (que são mais densas) irão atravessar a camada de óleo e

quando tocam na água estouram, formando fitas coloridas rodopiantes. É muito legal de ver.



ANEXO 9 



BOA SEMANA!

EQUIPE DE FORMAÇÃO CONTINUADA – SME UBATUBA


