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                                      “  EMEF “LACERDA DE AGUIAR” 
3° ANO - 4ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs 

 Aluno (a): ______________________________________Turma:____ 

LÍNGUA PORTUGUESA 

            HABILIDADES: 

 (EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre letras e fonemas (f, v, 
t, d, p, b) e correspondências regulares contextuais (C e Q; E e O, em posição átona em final de palavra). 
(EF35LP01) Ler e compreender silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de 

  (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação 
comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, 
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for 
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pes-
quisadas. 

 

OLÁ ALUNOS! 

 

 

E AÍ, ESTÃO GOSTANDO DE SABOREAR E SE ALIMENTAR DOS FRUTOS DO PÉ 

DE IMAGINAÇÃO? ESPERO QUE SIM.  NESSA COLETÂNEA SEGUIREMOS COM 

ATIVIDAES BEM INTERESSANTES. 

BOA APRENDIZAGEM. 

             TEXTO: O MENINO PESCADOR 
 

1- Prosseguiremos nossos estudos a partir da página 30, será realizada a leitura do texto:  O Me-
nino    Pescador, da Amália Simonetti e Régia Cipriano. Após a leitura você deverá circular todos 

os nomes de frutas que aparecem no mesmo.  
 

  2- Será que existe nome de frutas para cada letra do alfabeto? Faça uma pesquisa e escreva no    

quadro da página 31. 

  3- Fique esperto à atividade 3 da página 31. Você deverá observar as frutas e escrever o nome na    

coluna correta. 

 

Orientações: 

▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades; 

▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no livro do aluno para melhor organização; 

▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 
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  4- Na página 32 tem duas atividades muito interessantes. Na número 1 você vai ler e imaginar as 

palavras que gostam de brincar, de cantar, de sorrir, de gritar e de fazer piruetas. Na número 2 será 

a   reescrita de frase da história “ O Menino Pescador”.  

 

   5- Na página 33, número 2 você vai pensar em novas palavras e na atividade 3 irá escrever 

conforme solicitado.         

   

 6- Na página 34 temos um e-mail que a escola enviou para a turma do 2 ano. Você fará a leitura e 

preencherá um e-mail de resposta. Na atividade 2 você pintará no texto as letras F e V, pronunciará 

em voz alta e reescreverá no quadro. 

 

 

           TEXTO: O PAPAGAIO TAGARELA 
 

1- Em primeiro momento você vai ouvir a leitura do livro: O Papagaio Tagarela, que a professora 
apresentará. Preste bastante atenção à história e nas informações do autor e ilustrador dessa 
obra para realizar as atividades solicitadas. (O livro será enviado em pdf). 

 
2- Na página 39 você vai lembrar da parte do texto em que o papagaio acorda a Dona Onça e vai 

reescrevê-la no retângulo. Em seguida responderá se você acordaria Dona Onça. 
 

 
3- Na página 40 você pintará as palavras do quadro que possuem a letra G. Na atividade 4 deverá 

ler o quadro de palavras que você pintou e escrever a palavra que nomeia um objeto, um animal 
e observar qual a vogal que encontramos depois da letra G, quando ela possui o som de GUI 
como em PREGUIÇA. Em seguida recortará e colará palavras que tenham a letra G com som de 
GUE e GUI. Após essas atividades na questão 6, conclua: Antes da vogal E e I que vogal deve-
mos usar depois da letra G? 

 
4- Na página 41, atividade número 1, você deverá ler o primeiro parágrafo da história” O Papagaio 

Tagarela” e na atividade 2, localizar no texto a parte em que o Papagaio Tagarela desperta o 
bicho-preguiça. Na atividade 3 você irá descobrir as palavras no texto e no número 4 vai ler e 

brincar com palavras, formando um trava-língua.  

             Você sabe o que é um e-mail?  
 O e-mail é uma ferramenta que permite compor, enviar e responder 
mensagens, textos, cartas, figuras e outros arquivos através da 
internet.  
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5- Na página 42, atividade 1, como não estamos na escola, pesquise um trava-língua, copie neste 

espaço, com letra cursiva, e depois no número 2, grave um ÁUDIO fazendo a leitura deste trava-

língua para você brincar e enviar para a professora.  
 

6- Na página 43, número 1, você fará a leitura da parte da história onde o Papagaio Tagarela foi 
apanhado pelo caçador. Depois, na atividade 2 envie um VÍDEO de você fazendo a leitura das 

seguintes palavras: ACONTECEU, CORUJA, CAÇADOR E CIDADE. 
 

 
7- Momento para a produção de texto, atividade 1 página 44. Você é o escritor. Complete as pala-

vras do texto como quiser. Atenção:  precisa estar compreensível para todo leitor. 
 

8-  Na atividade 2 você deverá identificar no texto o Papagaio Tagarela os trechos utilizados na 
questão anterior, circular as palavras que preencheriam as lacunas conforme o texto, pintar e ler 
em voz alta as palavras cidade e carros, observando o som do C em cada pronúncia. Na ativi-
dade 3 você irá descobrir o segredo para responder. 

 

9-  Na página 45, você fará a leitura do fragmento da história do Papagaio Tagarela e gravará um 
áudio ou vídeo e enviará para a professora. 

 
10-  Na página 46 a produção da carta é opcional. 

 

11- Você já sabe o que é e-mail, então leia silenciosamente, o e-mail da dona Coruja para o Papagaio 
Tagarela, na página 47. 

 

12-  A atividade da página 48 deveria ser com troca de ideias entre os colegas, como no momento 
estamos em isolamento, converse com a pessoa que esteja com você na hora da realização 
dessa tarefa. 

                           Gênero Textual: Trava-línguas 

Os trava-línguas fazem parte da literatura oral no Brasil, e consiste 
em um jogo de palavras, no qual versos ou frases com grande 
concentração de sílabas difíceis de pronunciar ou formadas por um 
mesmo som, mas em ordens diferentes, são pronunciadas com rapidez. 
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13-  Na página 49 você encontrará o e-mail do Papagaio Tagarela para Dona Coruja. Leia-o atenta-

mente.  
 

14-  Como você leu no e-mail, o papagaio está aflito, querendo voltar para a floresta. Pense: Que 
ideia a Dona Coruja poderia sugerir ao gato? E de que outra forma o pombo-correio poderia 
ajudar? E você que plano utilizaria? Invente um plano secreto para ajudar a libertar o Papagaio 
Tagarela, e realize a atividade da página 50 

 
15-  

3° ANO - 4ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs 

 Aluno(a):_________________________________Turma:________ 

 
MATEMÁTICA 

              HABILIDADES: 

 (EF03MA01/ES) Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo 

relações  entre registros numéricos  e em  língua materna, com o  apoio  de materiais  que   

                  auxiliem o entendimento das diferentes formas de representação e ordem dos números. 

 (EF03MA02/EF) Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e de-

composição de um número natural. 

 (EF03MA05/ES) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas signifi-

cativos envolvendo adição e subtração com números naturais. 

 

                                                             NÚMEROS NATURAIS 

 

        RETA NUMERADA: Podemos representar cada número natural por um ponto na reta. Essa  

        reta chama-se RETA NUMERADA OU NUMÉRICA. 

 
        Observe na reta numérica que o valor de cada número é maior do que o seu antecessor. 

        Para lembrar:  O que é antecessor?    O que é sucessor? 

 

           Cada número ocupa um lugar específico na reta numérica, o lugar é definido de acordo com            
seu valor. 

 
           O número que está antes de outro número, tem uma unidade a menos, daí o seu nome: 

antecessor. 

 
  

           O número que está depois de outro número tem uma unidade a mais, ele é o sucessor. 
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1) Observe a reta numérica e responda. 

...                              

 

a) A sequência numérica acima é finita ou infinita? _____________________ 
 

b) Quais seriam os oito próximos números da reta numérica? 
_______________________________________________________________ 

 

 
2) Complete as retas abaixo de acordo com o segredo ao lado: 

 
 

3) Agora, complete as retas abaixo e descubra o segredo: 

 



3° ANO – SEMANA  5 -ANO: 2021 –  6 
 

 
 
 
  
 

4) Observe a reta numérica abaixo e escreva a dezena mais próxima 
de: 

       
 
        18 ____           62 _____            58____     

29 ____            41 _____            8_____ 

 
    5)Pense e responda: 

       
 

              
   6 para 10 faltam ______ 
   4 para 14 faltam ______ 
   5 para 12 faltam ______ 
   8 para 15 faltam ______ 

6 para 12 faltam ______  
9 para 11 faltam ______ 
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6) Complete os quadros abaixo: 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Continue, só que agora os números estão escritos com  
palavras. 
 

 
ANTECESSOR 

 
NÚMERO 

 
SUCESSOR 

  
VINTE E TRÊS 

 
  

QUARENTA 
 

  
CINQUENTA E NOVE 

 
  

SETENTA E UM 
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   8)Descubra o antecessor e o sucessor dos números abaixo: 
   

 
 
 
 
 
 

 
9)Os números na reta numérica estão na ordem crescente (do menor para 

o maior). 

 
 

 Agora, escreva os números da reta numérica na ordem     decres-
cente (do maior para o menor). 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

  10) 
 
 

      Leia cada situação problema, faça os cálculos e complete as respostas. 
      Lembre-se: unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Ao fazer o cálculo, não 
esqueça também o sinal (+ ou -). 
 

a) O ônibus da escola do Lucas tem capacidade para 35 alunos. Hoje apenas 24 entraram no 
ônibus. Quantos lugares ficaram vagos? 

 
 
 
                     
 
 
       
        R: Ficaram vagos ______ lugares. 
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b) Num pomar foram cultivadas 56 laranjeiras e 43 goiabeiras. Quantas árvores foram cultivadas 

nesse pomar? 

 
 
 
 
 
         
 

            R: Foram cultivadas ______ árvores. 

 
c) Douglas tinha 73 reais e achou 15 reais enquanto passeava no parque. Quantos reais  Douglas 

tem agora? 

 
 

 

 

 

 

 

            R: Douglas tem _____ reais agora. 

 
d) Paulo tem 48 selos na sua coleção e Roberto tem 32 na sua. Quantos selos Paulo tem a mais 

que Roberto? 

 
             

          

            

 

 

 

          R: Paulo tem _____ selos a mais que Roberto 

 
3º ANO - 4ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):______________________________________________________Turma:____ 

HISTÓRIA 
 
Objeto do Conhecimento- O sujeito e seu lugar no mundo. 

 
HABILIDADES - (EF03GE01/ES) Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais 
de seus lugares de vivência, seja na cidade, seja no campo, 
investigando também, quais as contribuições culturais, sociais ou 
econômicas desses grupos para o local e para o estado do Espírito 
Santo.  

TEMA: A POPULAÇÃO DE PIÚMA 

O POVO BRASILEIRO- O povo brasileiro resulta de uma mistura de 

outros povos.  
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Essa mistura têm o nome de miscigenação. Para essa miscigenação contribuíram portugueses, 

indígenas, africanos, alemães, italianos, sírios, libaneses e outro povos. 

No Espírito Santo, a mistura dessa gente originou o povo CAPIXABA. Esta palavra, de origem tupi, 

significa roça ou lavoura, e denomina os nascidos no Espírito Santo.  

 

 

A população de Piúma   

Você já sabe que os primeiros habitantes das terras do município de Piúma foram os índios. Já 

sabe também que eles viviam nas florestas que havia na região. Eram florestas que faziam parteda 

Mata Atlântica. 

A miscigenação de índios e portugueses deu início à formação do povo de Piúma. Depois 

chegaram negros africanos e eles passaram também a participar da formação do nosso povo. Mas é 

preciso não esquecer que no começo de nossa história a nossa população era muito reduzida.  

Ainda hoje, Piúma não é um município muito populoso, sobretudo se comparado a outros 

municípios do nosso Estado, como Vila Velha e Serra, por exemplo. Segundo Censo 2020 realizado 

pelo IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sua população é de aproximadamente 

22.053.habitantes. 

Nossa população, em sua maioria, vive hoje na zona urbana e apenas uma quantidade bem 

pequena vive na zona rural. 

Essa população é constituída principalmente de mestiços, isto é, de pessoas que se originam     

O primeiro nome dessa aldeia foi Reritiba, que em tupi quer dizer lugar de muitas ostras.  

 

 

1-Agora, responda:  

 

A . Por que o povo brasileiro é miscigenado? 

R:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

B . Quais os povos que contribuíram para a origem do povo capixaba? 

R: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

C. Qual é a formação do povo de Piúma? 

R:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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D.- Quem nasce no Brasil é__________________________________________ 

   

 E-Quem nasce em Piúma é__________________________________________ 

    

F-Quem nasce no Espirito Santo é______________________________________ 

 

G-. Qual é a sua descendência? _______________________________________ 
 

2- Pinte de verde  as alternativas corretas e de vermelho as alternativas erradas. 

 

A) A palavra capixaba é de origem tupi, significa roça ou lavoura. 

b) Piúma é um dos municípios mais populosos do Estado. 

c) A população de Piúma, segundo o Censo 2020, é de aproximadamente 22.053 habitantes. 

d) Os primeiros habitantes de Piúma foram os portugueses. 

 

3- Pesquise e cole imagens que represente os povos que formaram a população de Piúma, e 

elabore uma frase para cada uma. Se preferir faça desenho. 

 

1-______________________________________________________________________ 

 

2- ______________________________________________________________________ 

 

3- ______________________________________________________________________ 
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3° ANO - 4ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a): Turma:   
 

GEOGRAFIA 

HABILIDADES: 

(EF0GE01/ES) Identificar  e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de 

vivência, seja na cidade, seja no campo, investigando também, quais as contribuições culturais, 

sociais ou econômicas desses grupos para o local e para o estado do Espírito Santo. 
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1 – Escreva a palavra cidade ou campo. Observe com mais atenção a imagem da 
igreja, observe a paisagem. 

 

2)- Faça uma lista de coisas do campo e outra de coisas da cidade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Campo Cidade  
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3° ANO - 4ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____                     

                                                           CIÊNCIAS 

Habilidades: 

(EF03CI02) Identificar a incidência da luz sobre uma superfície de material polido, caracterizando a 

reflexão por meio da interação da luz com o espelho.  

(EF03CI02) Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz por meio de objetos 

transparentes (copos, janelas de vidro, lentes, prismas, água etc.), no contato com superfícies polidas 

(espelhos) e na intersecção com objetos opacos (paredes, pratos, pessoas e outros objetos de uso 

cotidiano). 

 

 LUZ E OS OLHOS 

 

                        
 

A luz propaga-se em linha reta e em todas as direções 

O olho é o órgão da visão, mas ele o consegue captar as imagens se elas estiverem 

recebendoalguma iluminação. 

  Nas situações de muita ou pouca luz, os olhos tentam se ajustar para receber mais ou 

menos ou menos luminosidade. 

Quando há mais luminosidade, a abertura da pupila do olho diminui. 

 Quando há menos luminosidade, abertura da pupila aumenta 

As pálpebras também tendem a se fechar quando há excesso de luminosidade. 

E por meio destes mecanismos que os olhos ajustam a quantidade de luz que é captada. 

 

A LUZ E OS OBJETOS 

 

Além de iluminar os ambientes, a luz e capaz de atravessar alguns objetos.  

A luz é capaz de atravessar os materiais transparentes. 

Assim o olhar um objeto através de algo transparente como o vidro, um observador enxerga 

perfeitamente a imagem. 

Ao olhar um objeto através de um corpo translucido, como plástico ou vidro foram observador 

não enxerga a imagem do objeto nitidamente, ela fica distorcida  

Os materiais opacos, como madeira, borracha e metal não são atravessados pelos raios de 

luz. 

Assim, um observador não pode ver através deles. 

 

E vamos para algumas atividades: 
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1. Pinte, no texto, de vermelho o que os olhos fazem quando há muita luminosidade, e de azul 

o que os olhos fazem quando há pouca luminosidade. 

 

2. Pinte de verde, no texto, o parágrafo que fala o que acontece quando olhamos um objeto 
através de um corpo translúcido.  
 

 

3. Quando estamos em um ambiente que tem muita luminosidade: 
 

 

                                                                  

A) (   ) Nossas pupilas aumentam de tamanho  
B) (   ) Nossas pupilas diminuem de tamanho 
C) (   ) O tamanho das nossas pupilas não se altera.  
 

 

 

 

4.Ligue corretamente: 

 

Objetos transparentes 

 

Objetos translúcidos 

 

Objetos opacos 

 

 

 

Leia o texto:  

 

Não são atravessados pelos ralos de luz. 

 

A luz atravessa e é possível enxergar nitidamente. 

 

São atravessados pela luz, porém a imagem fica 

distorcida. 

 

                                                 SOMBRA 

 

Uma sombra é uma região formada pela ausência parcial da luz, 

proporcionada pela existência de um obstáculo. Uma sombra ocupa todo o 

espaço que está atrás de um objeto com uma fonte de luz em sua frente.  

A sombra muda de posição conforme a origem da luz. A sombra 

aparece sempre do lado oposto à fonte de luz e pode ser de diversos 

tamanhos, dependendo da distância em relação ao corpo bloqueador da luz 

e da distância da luz em relação ao corpo. Quanto maior a opacidade de um 

corpo, maior será o bloqueio de passagem da luz e mais nítida será a sombra. 

 

AGORA É COM VOCÊ!! 
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1. Pinte, no texto, de amarelo o que é a sombra. 
2. Pinte, no texto, de rosa, a parte que fala o tamanho que a sombra pode ser. 

 

3. Quais objetos proporcionam maior nitidez da sua sombra?  
4. (   ) translúcidos    (   ) opacos        (   ) transparentes 

 

 

 

 

 

PARA APRENDER RESPONDA: 

 

1. Como se chama a imagem que vemos em um espelho? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. O que causa o reflexo no espelho? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

                                                  

                                               OS ESPELHOS 

 

Os espelhos são superfícies lisas e muito polidas, não apresentam 

irregularidades e são brilhantes. Quando raios de luz atingem uma superfície 

como essa, eles são refletidos e, assim, é possível enxergar a imagem 

formada. 

 

A imagem que vemos em um espelho se chama reflexo. O reflexo 

ocorre quando a luz atinge uma superfície não consegue atravessar essa 

superfície, então a luz ricocheteia, ou seja, é refletida. A maioria das 

superfícies absorve certa quantidade de luz e reflete outra quantidade. Os 

espelhos, porém   refletem quase toda a luz que os atinge.  

O revestimento metálico no verso causa o reflexo. Os espelhos são 

feitos em fábricas, com máquinas especiais. Primeiro, uma lâmina de vidro é 

polida, aplainada e limpa. A seguir, o verso da lâmina é coberto com uma fina 

camada de prata, alumínio ou outro metal. Por fim, o metal é revestido com 

cobre, verniz ou tinta para ficar protegido contra arranhões 
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3. De que são feitos os espelhos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4-Circule o objeto transparente, ou seja, que pode ser atravessado pela luz 
 

       
 

5. Qual é o órgão responsável pela visão?_______________________________________ 

 

6. Os olhos conseguem enxergar um objeto se ele não estiver recebendo nenhuma luz? 

(   ) sim)      (   ) não 

   

7. Em que direção a luz se propaga?____________________________________________ 

                       

 

   3º ANO - 3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):______________________________________________________Turma:____ 

                                                 

                                                           INGLÊS 

 Objetivos: Reconhecer e identificar as cores em inglês. Conhecer e praticar oralmente as estruturas 

What color is it? It´s blue. / It´s yellow. / It´s green.  

 

VAMOS RELEMBRAR AS CORES?  
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ATIVIDADES 

1-ENCONTRE AS CORES NO CAÇA-PALAVRAS ABAIXO: WHITE / RED / YELLOW / PINK / 

BLACK / BLUE / GREEN / ORANGE / BROWN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Relacione os números às letras e escreva as palavras. Depois pinte os círculos. 
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3-Pinte cada balão de uma cor e depois escreva o nome das cores: 

 

 

 

3º ANO - 4ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:____ 

 

Arte 

Orientações: As atividades deverão ser feitas no caderno de Arte, com margem de 2 centímetros. Os textos 

informativos devem ser colados no caderno. Após o termino da atividade, o aluno deverá assinar seu nome na parte 

inferior direita do caderno. 

Todas as imagens das atividades de Arte serão postadas coloridas no grupo do Whats app. 

Esta imagem será postada colorida no Whats App no horário da aula de Arte. 

 

Objetivo: Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (cores frias). 
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Estes personagens são Ana, Olaf e Kristoff. Eles são amigos e vivem em Arendelle, que fica 

localizada entre as montanhas dos Alpes austríacos e a beira do lago Hallstätter See. Nomes difíceis né?  

Esta cena é quando Ana e Kristoff conhecem  o Olaf, que é um boneco de neve criado pela personagem 

Elsa, irmã de Ana.  

Se quiser assistir esta cena entre no You tube no endereço abaixo:  

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

1ª atividade: Olaf não conhece nossa cidade. Ele só conhece Arendelle. Que tal se criar em seu 

caderno um clima bem frio aqui em Piúma com um desenho, colagem, pintura ou o material que 

preferir usar, usando apenas as cores frias e mandar para ele? Envie para ele na sua 

imaginação, como em uma história inventada, pois infelizmente o Olaf não pode ser convidado 

para conhecer Piúma nesse momento. E nem você pode ir a Arendelle! Então, com muito 

capricho represente o lugar que mais gosta de Piúma e que gostaria que Olaf conhecesse. 

Lembre-se que cores frias são as que nos deixa com a sensação de frio. Exemplo de cores frias: 

verde, azul, roxo, lilás. 

2ª atividade: Em um áudio bem curtinho, conte como foi a experiência de enviar o convite a Olaf 

pela sua imaginação. Mande para mim no privado. Não se esqueça de colocar o nome, série e 

turma.  Esta atividade é opcional, se preferir não fazer, não tem problema. 

Capriche na atividade como você tem feito.  

 

Beijinhos gelados na sua bochecha!!!  

 
 

3º ANO - 4ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  
Aluno(a):______________________________________________________Turma:____ 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA   
HABILIDADES:  EF12EF01-01/ES Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular 
presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho 
dos colegas. A prática deve ser organizada de forma a exigir habilidades mais simples possibilitando o trabalho de 
uma atitude positiva com relação às diferenças e possibilidades de aprender e desenvolver-se continuamente.  

 

 

1) ATIVIDADE 

 

Benefícios de jogar Peteca 

 

 

Como qualquer atividade física, jogar Peteca faz bem à saúde quando praticada. Trata-se de um 

jogo muito recomendado para trabalhar diferentes partes do corpo. Jogar Peteca queima calorias 

e melhora a flexibilidade e dá maior agilidade nos movimentos. Esses dois benefícios são obtidos 

https://www.youtube.com/watch?v=GTzAKTBLBxU
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porque jogar Peteca trabalha várias partes do corpo ao mesmo tempo por ser preciso arremessar 

e receber a Peteca de maneira muito rápida fortalecendo os músculos e os ossos se for praticado 

de maneira regular. Com isso, é possível prevenir doenças como a osteoporose. 

 

2) ATIVIDADE  

Como fazer 

 

Distribui uma folha de TNT com aproximadamente 50cm x 50cm e duas folhas de jornal. 

 
 

       Os alunos amassarão as folhas do jornal e colocarão no meio do TNT. Envolverá o TNT na 

bolinha de jornal, puxando suas pontas para cima. 

 

 

                                
  

AGORA VAMOS BRINCAR! 


