
 
TEMA ÉTICA – 3° ANO 

 
Objetivo geral: 

• Compreender que ética é um conjunto de valores morais e de princípios 
que norteiam a conduta humana na sociedade, entendendo que esta 
serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social. 

 
Objetivos específicos: 

• Identificar diferentes suportes ou fontes de textos. 
• Localizar informações explícitas e implícitas no texto. 
• Identificar o gênero textual e a finalidade do mesmo. 
• Revisar seus próprios textos com a ajuda do professor. 
• Utilizar a gramática e a ortografia nas produções de texto. 
• Identificar o valor do algarismo pela posição ocupada. 
• Ler, contar e representar os números naturais até 1000. 
• Elaborar as ideias de adição e subtração na resolução de situações-

problema, utilizando o material dourado. 
• Conhecer e representar formas geométricas. 
• Construir e representar curvas abertas e fechadas. 
• Concluir que a água faz parte do ambiente e é um recurso não 

renovável. 
• Reconhecer e identificar algumas diferenças existentes entre as pessoas 

pertencentes ao mesmo grupo social e a grupos sociais diferentes. 
• Relacionar as transformações da natureza no bairro com o 

desenvolvimento da mesma. 
• Desenvolver atitudes de respeito mútuo, justiça, diálogo e solidaridade. 
• Conhecer a vida e obra de Aleijadinho. 
• Criar tendo como inspiração as obras de Aleijadinho. 

 
Conteúdos: 

• Gramática: artigo / substantivos:comum, próprio e coletivo. 
• Ortografia: gue, ge, gui,gi / que, ce, qui, ci. 
• Textos Informativos. 
• Situações-problema envolvendo adição e subtração com reserva e com 

reagrupamento. 
• Números ordinais. 
• Sistema de numeração decimal. 
• Formas geométricas. 
• Curvas abertas e fechadas. 
• Temporalidade (calendário). 
• Meio ambiente: água. 
• Povos indígenas. 
• Ética e cidadania no convívio social. 
• Diferentes paisagens do bairro e suas transformações. 
• Vida e obra do artista Aleijadinho. 
• Produção de um código de Ética. 

 



Recursos Didáticos: 
• Cartazes. 
• Quadro/giz. 
• Atividades fotocopiadas. 
• Livros didáticos e literários.                                      
• Computador.  
• Material Dourado. 

 
Avaliação: 

• Os alunos serão avaliados através de observações do dia-a-dia, nas 
atividades propostas e nas realizações das mesmas assim como nas 
habilidades descritas nas fichas avaliativas. 

 
 
Metodologia 

Sugestões Metodológicas para o 3º ano – Tema Ética 
 

 
Motivando: Cante com as crianças a música do Padre Marcelo: Erguei as 
mãos e se souber faça os gestos. A música está em anexo, na pasta do 3º ano.                     
 
Erguei as mãos e dai glória a Deus. 
Erguei as mãos e dai glória a Deus. 
Erguei as mãos e cantai como os filhos do Senhor. 
 
Os animaizinhos subiram de dois em dois. 
Os animaizinhos subiram de dois em dois. 
 
O elefante e os passarinhos como os filhos do Senhor. 
 
Os animaizinhos subiram de dois em dois. 
Os animaizinhos subiram de dois em dois. 
 
A minhoquinha e os pingüins como os filhos do Senhor. 

 
Os animaizinhos subiram de dois em dois. 
Os animaizinhos subiram de dois em dois. 
 
O canguru e o sapinho como os filhos do Senhor.       
 
Momento da Leitura:  

A Arca de Noé 

             Nos tempos de Noé os homens eram perversos e rebeldes. Ninguém 
queria saber de Deus e cada um fazia o que bem lhe apetecia. Violência e 
muita injustiça reinavam por todo o lado. Não se importavam com a vontade de 
Deus. O coração de Deus estava muito triste porque ao olhar para a terra só 
via maldade. Não estava contente com o resultado da criação do ser humano e 
disse: “Tirarei da face da terra tudo o que tem vida, inclusive os animais!”. 



Noé, contudo, era o único que dava prazer ao Senhor com a sua vida. Era 
honesto e justo, conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus, e em 
estreita comunhão com Ele. 

           Noé e a sua família eram um exemplo para todos. Tinha três filhos 
casados, Sem, Cam e Jafete. Um dia Deus disse a Noé: “Decidi acabar com 
toda a humanidade. A corrupção e a violência alastram por toda a parte. 
Constrói uma embarcação com madeira resinosa, e que tenha compartimentos. 
Reveste-a de alcatrão no interior e no exterior. Terá de ter 150 metros de 
comprimento, 25 de largura e 15 de altura. No interior terá três andares, com 
uma janela no telhado e uma porta de lado. Vou mandar um dilúvio que 
inundará toda a terra e destruirá tudo aquilo em que houver vida”. Noé fez tudo 
conforme Deus lhe havia mandado. 

          Deus fez um pacto com Noé: “ Prometo que estarás em segurança nessa 
embarcação, com a tua mulher, os teus filhos e suas esposas. De todos os 
animais que existem traz dois, macho e fêmea, de cada espécie de animais 
que há no mundo, tanto aves e animais domésticos, como todos os que 
rastejam pelo solo. Armazena também toda a espécie de comida, para sustento 
vosso e dos bichos”. Noé fez tudo conforme Deus lhe tinha mandado.Trabalhou 
duro até ao dia em que entrou na arca com a sua família e com os animais que 
chegaram aos pares, tal como Deus lhes havia dito. Então o Senhor fechou, ele 
mesmo, a porta por fora. 

          Durante quarenta dias a chuva caiu sem parar cobrindo a terra toda. 
Depois as águas continuaram a subir, sempre cada vez mais, de forma que a 
embarcação já flutuava. Em pouco tempo mesmo as montanhas mais altas 
ficaram cobertas até sete metros acima do cume mais elevado. E morreu 
afogado todo o que tinha vida sobre a terra – aves, quadrúpedes, répteis e, é 
claro, todo o ser humano. Enfim, tudo o que respirava, tudo desapareceu. 
Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram! 

        As águas cobriram a terra durante cento e cinquenta dias. Deus não se 
esqueceu de Noé e de toda a vida animal que estava na arca. Fez soprar um 
vento forte, e as águas começaram a baixar. Os lugares de onde vieram as 
águas, tanto na terra como no céu, estancaram-se e aquela chuva torrencial 
parou. Finalmente no dia dezessete do sétimo mês, a embarcação tocou no 
cimo do monte Ararat, ficando aí. Podia-se ver o solo das montanhas mais 
altas. 

        Ao fim de mais quarenta dias Noé abriu a janela da arca e soltou um 
corvo, para ver se já havia terra seca, mas o corvo voava e voltava sem 
pousar. Depois soltou uma pomba, que também não encontrou onde pousar e 
voltou a ter com Noé. Esperou sete dias e soltou de novo a pomba. Desta vez 
ela só voltou ao cair da tarde, e trazia no bico uma folha de oliveira. Noé 
conclui que as águas tinham baixado. Deixou passar uma semana, soltou a 
pomba pela terceira vez, mas desta vez ela não voltou! 

         Noé levantou a cobertura da arca e olhando para fora verificou que a terra 
estava seca. Esperou, até que Deus lhe disse: “Podem sair todos, tu e a tua 



família, assim como todos os animais, pequenos e grandes. Que eles se 
espalhem e se reproduzam no mundo!”. Noé obedeceu e todos saíram da arca. 
E Deus lhe disse:” Nunca mais voltarei a amaldiçoar a terra por causa da 
maldade do homem, ainda que a inclinação do ser humano, mesmo desde a 
sua infância, seja sempre para o mal”. Noé construiu um altar ao Senhor e 
sacrificou nele alguns dos animais que Deus lhe tinha indicado para esse fim. E 
disse ainda a Noé: “Faço a minha aliança contigo, com todos os teus 
descendentes e com todo o ser vivo que trouxeste contigo durante o dilúvio. 
Nunca mais mandarei à terra uma cheia semelhante que destrua tudo o que 
existe. E este será o sinal da aliança para sempre que faço convosco: na 
atmosfera aparecerá um arco-íris. Quando o céu se acumular de nuvens e 
houver chuva há de aparecer esse arco, como lembrança da minha aliança 
contigo e com todo o ser vivo de que nunca mais destruirei a vida que existe, 
por meio de um dilúvio semelhante. Enquanto a terra durar sempre há de haver 
tempo de sementeiras e de colheitas, frio e calor, Inverno e Verão, tal como há 
dia e noite”.  
 
ESPAÇO DO PROFESSOR: Que tal a gente contar a história da Arca de Noé 
de uma maneira diferente? Amplie a arca abaixo e cole numa cartolina e vá 
colando os animaizinhos de acordo com a história. 
 
 
 

               
 

      



          

               

              

             

                        



Bate-Papo: Por que Deus pediu a Noé para que construísse uma Arca? Como 
os homens estavam agindo naquela época? Qual foi a aliança que Deus fez 
com Noé? Você acha que hoje em dia os homens estão agindo corretamente? 
Como devemos agir com o nosso próximo? 

Registro do bate-papo: Imagine como seria a convivência de todos aqueles 
animais dentro da Arca. Para que não virasse uma bagunça Noé deve ter 
combinado algumas regras. Vamos ajudar Noé criando algumas regras para 
que os animais tenham uma convivência harmoniosa. (Faça os agrupamentos 
para resolver esta atividade). 
 

REGRAS DE BOA CONVIVÊNCIA DENTRO DA ARCA  

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
 
Atividades I:  Todas as pessoas, lugares, animais e objetos têm um nome. 
Vamos entender melhor este assunto?! 
 

1- Qual o nome da pessoa que Deus pediu para construir uma arca?  
 
_____________________________________________________________ 
 
2- Qual o nome dos três filhos de Noé? 
 
_____________________________________________________________ 
 
3- Qual o nome do monte onde a embarcação tocou no final do dilúvio? 
 
_____________________________________________________________ 
 
No texto todos esses nomes aparecem escritos com letras: 
(      ) maiúsculas                           (      ) minúsculas  
 
4- Escreva o nome de quatro animaizinhos que Noé colocou na Arca. 
 

  
  

 
Você escreveu estes nomes com letras: 
(      ) maiúsculas                           (      ) minúsculas  
 
Todas as palavras que dão nomes a objetos, coisas ou seres são 
chamados de substantivos. Os substantivos próprios são nomes de 



pessoas e de lugares e devem ser escritos com iniciais maiúsculas. Os 
substantivos comuns são os nomes de animais, objetos e outros estes 
devem ser escritos com iniciais minúsculas. 
 
5- Escreva o que se pede: 
 
a) O nome de um lugar: ______________________________________ 
b) O nome de um objeto escolar: _______________________________ 
c) O nome de uma fruta: ______________________________________ 
d) O nome de um amigo da escola: _____________________________ 
e) O nome de um brinquedo: __________________________________ 
 
Agora pinte de azul as respostas que correspondem a substantivos comuns 
e pinte de vermelho as respostas que correspondem a substantivos 
próprios.  

 
Atividade II: SUBSTANTIVOS COLETIVOS. 
Para organizar a viagem, Noé recebeu orientações de Deus para que 
armazenasse comida, então Noé não colocou uma banana , mas sim um 
cacho , ele não preparou um pão , mas sim uma fornada  para alimentar a 
todos que estariam na arca.  

 
Observe: Um conjunto de bananas chamamos de cacho e um conjunto de pães 
chamamos de fornada. Os substantivos coletivos são palavras que 
representam o conjunto de objetos, seres, pessoas, animais e etc. 
 

1- Deus disse a Noé que colocasse um casal de cada animalzinho 
existente na terra. Agora vamos imaginar que Deus tivesse pedido a 
Noé que colocasse um conjunto de cada animal. Escreva dentro da Arca 
como ficaria: 

a) conjunto de bois                                b) conjunto de abelhas 
c) conjunto de peixes                            d) conjunto de lobos 
 
 

 



 
2- Encontre no banco de dados abaixo o coletivo de: 

 
 
 
Segue uma sugestão de cruzadinha para trabalhar substantivos coletivos. 
Estas sugestões servem para substituir aquelas listas enormes de 
substantivos coletivos para a criança decorar, vamos trabalhar de maneira 
mais criativa e com atividades mais desafiadoras. 



 
Atividade III: ARTIGO. 
 
1- Olha só que hipopótamo mais atrapalhado que Noé trouxe em sua arca. 
Leia a poesia: 
               

 



Minha cama 
Sérgio Capparelli. 

 
Um hipopótamo na banheira                     E lava nunca sossega, 
Molha sempre a casa inteira.                    Esfrega, esfrega e esfrega. 
 
A água cai e se espalha                            a orelha, o peito, o nariz,  
Molha o chão e a toalha.                           As costas das mãos, e diz: 
 
E o hipopótamo: nem ligo estou               Agora vou dormir na lama 
lavando o umbigo.                                     Pois é lá a minha cama! 
 
Agora, observe:                                                                                    

 
Um hipopótamo         o chão                 a banheira                     a casa 
O peito                       o nariz                 a orelha                         as costas 
A água                       a toalha               o umbigo 
As mãos                    a lama                 a cama 
 

Quais letrinhas acompanharam o substantivo no texto? ________________ 
 
A palavra que acompanha o substantivo é chamada de artigo, que nos 
ajuda a saber se o substantivo é feminino ou masculino se ele está no plural 
ou no singular. 
 
2- Escreva o nome da ilustração utilizando a, as, o, os: 
 

______________       _________________ 
 
3- Escreva o nome da ilustração utilizando um, uns uma umas: 
 

_______________      __________________ 
 
4- Reescreva as expressões usando antes a, as, o, os: 
 
Torcida do goleiro  ___________________________ 
Sonhos de criança ___________________________ 
Vitórias do time  _____________________________ 



Salto de campeão  ____________________________ 
 
5- Reescreva as expressões usando antes um, uns uma umas: 
 
Moleques malvados ___________________________ 
Fatia de pão_________________________________ 
Folhas secas ________________________________ 
Tênis rasgado _______________________________ 
 
Atividade IV: ORTOGRAFIA GUE, GE / GUI, GI. 
 
1- Pesque somente os peixinhos com as palavras escritas corretamente, 

recorte-os e cole-os na Arca de Noé: Utilize o dicionário para realizar 
esta atividade: 

 
 
 
 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PORTUGES 

FOGUETE 

 
MÁGICO  

GITARRA 

 
ORIGUEM 

 
CEGUEIRA 



Atividade V: ORTOGRAFIA CE,QUE / CI, QUI. 
 
Vamos pesquisar em livros, revistas e jornais palavras com ce, que / ci, qui, 
Vamos recortá-las e confeccionar um lindo cartaz para colocar na parede da 
nossa sala. Esse trabalho deverá ser feito em grupo e o cartaz deverá estar 
dividido assim:  
 

PALAVRAS COM 
CE 

PALAVRAS COM 
QUE 

PALAVRAS COM 
CI 

PALAVRAS COM 
QUI 

 
 
 
 
 
 
 

 
� Até mais... 
 

Motivando: ÁRVORE DOS SONHOS. 
 
Representar o tronco de uma árvore no papel pardo ou cartolina; fixá-lo no 
quadro ou parede. Em cima da árvore, escrever a seguinte frase: Como 
gostaríamos que o mundo fosse...? 
 
Cada criança receberá uma "folha da árvore" para escrever seu sonho, o sonho 
é o que a criança espera que "aconteça de melhor" para o mundo. Depois, 
pedir para cada criança ler o que escreveu e colocar sua folha na árvore dos 
sonhos. 
 
Momento da Leitura: GARI ENCONTRA R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS 
MIL REAIS ) E DEVOLVE AO DONO. 
 
O gari Aristóteles Coutinho Oliveira, 24 anos, encontrou uma sacola plástica 
com mais de R$ 400 mil em cheques quando limpava bueiros nas ruas de 
Vitória (ES). Várias folhas de cheques estariam em branco. Oliveira entregou o 
material à polícia. 
 
Na Polícia Civil, o delegado Márcio Braga constatou que os cheques 
desapareceram da sede da Associação dos Procuradores do Espírito Santo. O 
caso, ocorrido na semana passada, estava sendo investigado pela Divisão de 
Crimes contra o Patrimônio da Polícia Civil capixaba. "A suspeita é de que 
realmente tenha sido um roubo", explica o delegado. 
 
O gari, que trabalha há 10 meses para uma empresa que presta serviços à 
prefeitura de Vitória, ganha cerca de R$ 500 por mês. "Eu não ficaria com algo 
que não me pertence. Mesmo sendo muito dinheiro, a gente tem que fazer o 
certo. E esse dinheiro não era meu", afirma. 
 



Ele disse que só encontrou os cheques porque pensou que o material era 
jornal. "A sacola já estava dentro do carrinho. Eu achei que era jornal. Eu gosto 
de ler o jornal pra ver se tem anúncio de alguma promoção boa. Quando vi que 
era cheque, só pensei em devolver o mais rápido possível", diz Aristóteles. 
 
A maior parte dos cheques estava cruzada. A primeira tentativa do gari foi ligar 
para o telefone indicado nos talões. Como ligou a cobrar porque estava sem 
crédito no celular, ninguém atendeu a ligação. 
 
A presidente da Associação, Santuzza da Costa Pereira, informou que os 
cheques tinham sido sustados e que a situação estava sob controle. Mesmo 
assim, ela disse que pretende gratificar o gari. "Amanhã vou me reunir com a 
direção da Associação para definirmos como podemos recompensar este rapaz 
pelo gesto", conta a presidente. 
 

Revista Veja – 2008. 
 

Estratégias de leitura: Entregue um parágrafo para cada criança, chame-os na 
frente para fazer a leitura para os demais. Combine que cada criança lerá uma 
frase. Os meninos lerão o primeiro parágrafo, as meninas o próximo e assim 
por diante. 
 
Bate-papo: Você acha que este homem agiu bem? Você conhece alguém que 
agiu diferente deste homem? Você conhece alguém que fez a mesma coisa 
que este homem? Se você encontrasse dinheiro você devolveria? E se você 
perdesse dinheiro gostaria que alguém te devolvesse? 
 
Registro do bate-papo: Leia para os alunos a seguinte história. 

O LAGO DE LEITE 
                     Em certo lugar no Oriente, um rei resolveu criar um lago diferente 
para as pessoas do seu povoado. Ele quis criar um lago de leite, então pediu 
para que cada um dos residentes do local levasse apenas 1 copo de leite; com 
a cooperação de todos, o lago seria preenchido. O rei muito entusiasmado 
esperou até a manhã seguinte para ver o seu lago de leite. Mas, tal foi sua 
surpresa no outro dia, quando viu o lago cheio de água e não de leite. Em 
seguida, o rei consultou o seu conselheiro que o informou que as pessoas do 
povoado tiveram o mesmo pensamento: "No meio de tantos copos de leite se 
só o meu for de água ninguém vai notar..." 
 

• Esta história ilustra muito bem algumas situações do nosso dia-a-dia. 
Crie uma história em que uma pessoa não foi ética porque ninguém 
ficaria sabendo. 

 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 



 
Atividade I: SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL (MILHAR). 
 
CARTÕES: Distribua cartões e peça para que as crianças montem números de 
dois, três ou quatro algarismos sem repeti-los (elas podem chegar a 12 no 
máximo) e anotem cada um deles em um cartão em branco. É possível que as 
crianças comecem as combinações pelos números de dois algarismos e depois 
parem, achando que as chances estão esgotadas. Incentive-os a fazer outras 
combinações. Este é o processo de compor e decompor. 
 
 

 
• Proponha que as crianças ordenem os números que formaram na ordem 

crescente e decrescente. 
• Pergunte aos alunos qual o número que está na dezena, qual está na 

centena e qual está na casa do milhar. 
• Peça para que separem os números pares dos números ímpares. 
• Peça para que escrevam por extenso o primeiro número que formaram. 

 
TABELA NUMÉRICA: Confeccione cinco tabelas seguindo o modelo abaixo e 
trabalhe com as crianças divididas em grupos. 
 
 

 
0 

 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

5 
 

6 
 
7 

 
8 

 
9 

          Recorte as linhas pontilhadas.  
 

• Dite um número, como por exemplo 2457, o grupo deverá dobrar os 
demais números para cima de forma que somente o número 2457 fique 
aparecendo. 

• Proponha para que os alunos façam o registro do número ditado 
também no caderno. 

• Pergunte aos alunos qual o número que está na dezena, qual está na 
centena e qual está na casa do milhar. 

• Pergunte se este número é par ou ímpar. 
• Pergunte qual número vem antes e qual vem depois. 
• Dite outros números e repita o processo. 

0 

5 6 

1 2 3 4 

9 8 7 



• Depois de dizer alguns números, peça para que os coloque em ordem 
crescente ou decrescente. 

• Pergunte qual número você ditou primeiro, qual ditou por último. 
 
Atividade II: SITUAÇÕES-PROBLEMA. 
 

1- Depois de ler a notícia do gari que devolveu o dinheiro que encontrou, a 
turma do 3º ano resolveu fazer uma pesquisa: Quem devolveria ou não 
o dinheiro encontrado. Saíram pelo bairro perguntando e vejam só o 
resultado. 

 
                            37 pessoas disseram que sim, que devolveriam o dinheiro. 
 
                           13 pessoas disseram que não, que não devolveriam o  
                            dinheiro. 
  
                            05 pessoas disseram que não sabem o que iam fazer. 
 
 
 
 
a) Quantas pessoas foram entrevistadas? ____________________ 
b) Se as cinco pessoas indecisas não tivessem votado, quantas pessoas 

seriam entrevistadas? ___________________ 
c) Se as cinco pessoas indecisas tivessem respondido que sim, quantas 

entregariam o dinheiro? __________________ 
d)  Construa um gráfico de acordo com as respostas dos entrevistados. 
 
2- A notícia do gari que devolveu o dinheiro fez com que as vendas de 

jornal da banca do Seu Joaquim aumentassem. Nesta segunda-feira 
Seu Joaquim vendeu 45 jornais a mais. Observe a tabela de vendas da 
banquinha e responda:  

 
                                     

Domingo  2ª-feira  3ª-feira 4ª-feira 5ª-feira 
 

56 18 15 
 

23 25 

6ª-feira Sábado  
 

   

32 41 
 

   

 
a) Quantos jornais Seu Joaquim vendeu nesta segunda-feira? __________ 
b) Quantos jornais foram vendidos na quinta-feira e no sábado? _________ 
c) Quantos jornais foram vendidos na sexta-feira a mais que na quinta-

feira? __________ 
d) Qual dia da semana Seu Joaquim vende mais? ____________________ 
e) Qual dia da semana ele vende menos? __________________________ 
f) Uma notícia como esta do gari é chamada de um texto _____________ 



OBSERVAÇÃO: Professor, trabalhe antes com o material dourado, aquele 
jogo do dez não pode é ótimo para as crianças entenderem o processo do 
agrupamento e da reserva. 

 
Atividade III: NÚMEROS ORDINAIS. 
 
1- Observe as cenas abaixo e coloque-as na ordem numerando-as 1ª, 2ª, 

3ª e 4ª cena: 
 

 

 
 
 
Aristóteles entregou o dinheiro para 
a polícia. 

 

 
 
 
Ele encontrou uma sacola de dinheiro. 
 
 
 

 

 
 
O gari Aristóteles Coutinho varria as 
ruas tranquilamente.  
 
 
 

 
 

 
 
 
Todos ficaram orgulhosos com o 
comportamento de Aristóteles. 

 
 
 
2- Estes são os alunos que saíram nas ruas do bairro para fazer a 

pesquisa. Observe e descubra a posição de cada um na fila: Como as 
fotocópias das escolas não são coloridas, peça para que os alunos 
pintem as roupas dos meninos de acordo com a sua orientação:  

 



 
a) Mariana veste camiseta vermelha e calça jeans, seus cabelos são azuis. 

Ela é a _______________ da fila. 
b) Bruno veste camiseta azul, tênis azul e bermuda verde. Ele é o 

_________________ da fila. 
c) Daniela veste camiseta vermelha, saia azul e sapatos vermelhos. Ela é a 

_________________ da fila. 
d) Eduardo veste camiseta azul, bermuda azul e tênis vermelho. Ele é o 

_________________ da fila. 
 
JOGO DOS NUMEROS ORDINAIS. 

 



                                             *Divida os alunos em grupos de cinco a seis  
                                                crianças. 

                                              * Entregue a pista de corrida acima e o dado 
                                                para cada grupo. 

                                              * Peça ao grupo para que coloquem os números 
                                                ordinais nas casinhas da pista. 

                                              *Cada casinha que o aluno andar ele deverá  
                                               registrar no seu caderno escrevendo os  
                                               números ordinais por extenso. 
                    
                                                 
                                       
 
Atividade IV: CURVAS ABERTAS E FECHADAS. 
 
Mostre para os alunos as imagens a seguir dizendo que representam curvas 
fechadas e abertas. Peça para que reproduzam, que colem barbante 
contornando o desenho e que criem outros desenhos como esses. 
 

                 
 

� Espero-te para a próxima aula... 
 
Motivando: DINÂMICA DO AMOR. 
 
           Para iniciar ler o texto ou contar a história do "Coração partido": Certo 
homem estava para ganhar o concurso do coração mais bonito. Seu coração 
era lindo, sem nenhuma ruga, sem nenhum estrago. Até que apareceu um 
velho e disse que seu coração era o mais bonito, pois nele havia várias 
marcas. Houve vários comentários do tipo: "Como seu coração é o mais bonito, 
com tantas marcas?" O bom velhinho, então explicou que por isso mesmo seu 
coração era lindo. Aquelas marcas representavam sua vivência, as pessoas 
que ele amou e que o amaram. Finalmente todos concordaram, o coração do 
moço, apesar de lisinho, não tinha a experiência do velho."  
 
         Após contar o texto distribuir um recorte de coração (chamex dobrado ao 
meio e cortado em forma de coração), para cada aluno. Metade da sala deverá 
escrever sobre situações que embelezam o nosso coração e a outra metade 
deverá escrever sobre situações que deixam nosso coração cada vez mais 



feio. Faça um cartaz com os alunos, divida ao meio, de um lado escreva: 
Coração ético. E do outro lado escreva: Coração não ético.  
 
Momento da Leitura: A PESCARIA. 
Assista com os alunos o slide da história “A pescaria” que está em anexo na 
pasta do 3º ano. 
 
Bate-papo: O que o pai dele mandou que ele fizesse? Por quê? Você achou 
certa a atitude do pai? Só depois de grande é que o menino entendeu a atitude 
do pai, isso acontece muito com a gente, às vezes o pai ou a mãe nos manda 
fazer coisas ou não nos deixa fazer coisas que não entendemos, ficamos com 
raiva, chateados. Isso já aconteceu com você? Você obedeceu ou não? 
 
Registro do bate-papo: TEXTOS INFORMATIVOS. 
 
Leve para sala vários textos informativos retirados de revistas ou jornais 
falando de situações éticas ou de situações que faltaram com a ética. Deixe-os 
ler, manusear, relatar se já tinham visto aquela informação em algum lugar, ou 
se conhecem uma história parecida com aquela. Agora vamos produzir. Peça 
para que escrevam um texto informativo sobre alguma situação que alguém 
agiu com ou sem ética. Se você preferir professor, faça esta produção em 
grupo. Espere uns dois dias e faça a revisão coletiva. 
 
Atividade I: ÁGUA O OURO AZUL. 
 
A data de 22 de março foi a escolhida pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) como o Dia Mundial da Água há apenas quatro anos, em 2002, numa 
conferência realizada no Japão sobre os problemas de falta de água. Mas o 
assunto já preocupava a ONU há décadas, tanto que a primeira convenção 
internacional ambiental realizada pela organização foi a dos Direitos do Mar, na 
primeira conferência mundial decenal, em Estocolmo, na Suécia, em 1972. 
 
O ser humano não vive sem água, pois nosso corpo é formado 
majoritariamente por ela. Prova disso é que ele sempre procurou construir suas 
casas e cidades à beira de igarapés, córregos, rios, lagos ou mar, destino de 
grande parte da água doce da terra. 
 
Por isso mesmo, os cientistas que tentam localizar outros planetas com vida ou 
habitáveis criam métodos e ferramentas para identificar, a distância, se existe 
água neles. 
 
Quando a quantidade de água é pequena, o ser humano usa toda a sua 
tecnologia para se abastecer dela. Ele faz represas e tanques para armazená-
la, desvia o curso dos rios ou os unifica artificialmente, criando canais. 
 
A ausência da água dificulta ou inviabiliza tudo: a saúde, a vida, o crescimento 
urbano e rural. Sem água não há desenvolvimento econômico. 
 
Nas residências, é preciso de água para beber, preparar a comida, tomar 
banho, lavar roupas e louças, limpar o chão, regar plantas... Na indústria, a 



água é usada todo o tempo na higiene e saúde dos empregados, na limpeza 
em geral, no resfriamento das máquinas que aquecem demais, no 
armazenamento de resíduos químicos em tanques, na manufatura de diversos 
produtos... 
 
Todos os refrigerantes que consumimos, por exemplo, são industrializados com 
águas retiradas de poços e rios. No campo, a água é usada na irrigação das 
lavouras e na criação dos animais. 
 
Com o crescimento da população e das cidades, começa a haver falta de água, 
tanto para garantir o abastecimento e a saúde da população, quanto para a 
produção na indústria e no campo. 
 
A escassez ou a contaminação de águas provoca problemas de saúde e 
conflitos políticos nacionais e internacionais. Os países que estão ficando sem 
água podem, por exemplo, tentar pegá-la de seus vizinhos, mesmo que, para 
isso, seja necessário declarar guerra. 
 
A água, hoje, é chamada de “Ouro Azul” do novo século e ocupa, em 
importância, o espaço que o petróleo teve no século XX. Daí o empenho e a 
prioridade que a ONU dá ao assunto há mais de 30 anos. 
 
Fonte 
Comitê Brasileiro para o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 
 
1- Observe as cenas abaixo e responda: 
 

a) Para lavar as vasilhas do almoço Dona Zilda deve: 
(     ) deixar a torneira  aberta para que a água empurre  o resto dos 
alimentos. 
(      ) fechar a torneira enquanto ensaboa as vasilhas. 
 
b) Para tomar banho Pablo deve: 
(      ) demorar o quanto ele quiser, afinal é tão gostoso tomar banho. 



(     ) demorar no máximo dez minutos e fechar o chuveiro enquanto 
ensaboa o corpo.    
 
c) Para lavar o carro Seu Jorge deve: 
(     ) fechar a torneira enquanto ensaboa o carro. 
(     ) deixar a água escorrer, deperdiçando-a. 
 
d) Para limpar a calçada Larissa optou por usar a vassoura, esta 
decisão foi: 
(     ) errada, ela deveria lava a calçada com a mangueira. 
(     ) correta, assim ela não desperdiça água. 
 
d) Para escovar os dentes Lucas deve: 
(     ) esquecer a torneira aberta e deixar a água escorrer. 
(     ) fechar a torneira enquanto escova os dentes. 
 
e) Depois de usar o banheiro Pedro deve: 

                (     ) dar descarga curta para economizar água.. 
                (     ) disparar continuamente a descarga. 
 
2- João saiu para pescar e veja só o que ele pescou: 

   
a) O que João pretendia pescar? ________________________________ 
 
b) O que ele pescou? _________________________________________ 

 
 
c) O que é possível concluir com essa situação? ___________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
d) Em sua opinião, de que maneira esse material foi parar no rio? ______ 
 
___________________________________________________________ 
 
e) Sujar os rios é uma ação ética? Justifique: _______________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
� Encontraremo-nos na próxima aula.  



Motivando: Recorte no papel pardo retângulos e escreva dentro ações éticas e 
não éticas. Diga aos alunos que cada retângulo daquele é um tijolinho na 
construção do mundo e convide-os a analisar qual desses tijolinhos contribui 
positivamente na construção. Com os tijolinhos éticos monte um belo painel. 
Rasgue e jogue fora, junto com as crianças, o tijolo não ético. 

 
Exemplos de ações para os tijolos:  

• Respeitar o próximo. 
• Respeitar a natureza. 
• Matar os animais. 
• Quebrar orelhões, pixar praças, muros. 
• Ajudar idosos a atravessar a rua. 
• Obedecer os pais, a professora. 
• Não mentir. 
• Enganar as pessoas. 

 
Momento da Leitura: O EXEMPLO  
 
            Num dia de sol, meu amigo Bobby, pai orgulhoso de dois filhos, levou 
os meninos para jogar minigolfe. Chegando à bilheteria, perguntou: 
 - Quanto custa a entrada?  
- Três dólares para você e três dólares para crianças acima de seis anos. 
Abaixo de seis anos, é grátis. Quantos anos eles têm?  
Bobby respondeu: - O engenheiro aqui tem 3 anos, e o médico tem 7, portanto 
são seis dólares.  
- Ei, você ganhou na loteria? Poderia ter economizado três dólares. Era só me 
dizer que o mais velho tem 6 anos. Eu nunca saberia – disse o rapaz da 
bilheteria. 
- É verdade, mas eles saberiam – disse meu amigo.  
 
“Nenhum legado é tão valioso quanto a honestidade.”  

 
William Shakespeare 

 
Bate-papo: O pai dos meninos falou a verdade sobre a idade de seus filhos, se 
ele tivesse mentido economizaria três dólares. O que você acha dessa 
situação? Você concorda com a atitude desse pai? Você já presenciou alguma 
situação como essa? Como as pessoas agiram? 
 
Registro do bate-papo: ÉTICA E CIDADANIA NO CONVÍVIO SOCIAL 
 
Escolha uma das cenas abaixo e crie um belo texto onde o assunto principal é 
a ética e cidadania no convívio social. 
 
 
 



 
 
Atividade I: POVOS INDIGENAS. Veja algumas curiosidades sobre a 
convivência de tribos indígenas.  
 

 
 

VOCE SABIA?!  
• Quando nasce uma criança indígena da tribo Kaapor , o pai e a mãe 

ficam de resguardo e dieta, que dura vários meses. Quando completa 
aproximadamente um ano, é preparada a festa de nominação, até esta 
data os bebês não são chamados por nome algum. O padrinho pega o 
bebê do colo da mãe, e levanta para o alto. O padrinho grita o nome que 
escolheu para o bebê, dançando para frente e para trás e assopra um 
apito no ouvido do bebê que começa a chorar. O nome da criança é 
repetido por todos até que ela pare de chorar e adormeça.  Foi 
anunciado ao mundo que um novo Kaapor nasceu. 

• Os xavantes começam a se preparar para a vida adulta aos cinco anos, 
não importa a idade, mas o porte físico e a coragem. O pai instrui o 
“watetremi ” (menino) a manejar o pequeno bastão e a lutar num círculo 



com outro menino, com homens solteiros aprendem a andar na floresta, 
a caçar, a escutar os mitos e histórias contadas pelos mais velhos. As 
meninas ficam na casa dos pais, sendo educadas pelas mães e pelas 
tias. Para se tornarem adultos, após os doze anos, passam por provas 
que vão de maio até setembro. 

                              Em maio eles pintam o corpo e ficam dentro do rio  
                              jogando água nos ombros.  
                              No fim de junho chega a hora de perfurar as orelhas com  
                              agulhas de ossos e colocam brincos de madeira.  
                              Em julho eles disputam corridas, em provas de 45m. 
                              Em agosto fazem caçadas e só voltam quando caçarem  

     suficiente para o fim dos rituais, cortam o cabelo.  
     No final de agosto correm para fugir dos inimigos da     

mata. 
                        Em setembro são apresentados, no centro da aldeia, às 

futuras mulheres. 
• Na cerimônia de casamento o noivo traz uma rede nas costas, 

aproxima-se e chama sua noiva. Os dois caminham juntos até o chefe, 
que pronuncia o nome do noivo. O jovem diz à noiva ”ice taukana  
enrico” (você é minha mulher) e ela responde “ice taukana imena ” (você 
é meu marido). Em seguida o noivo oferece mel e carne de jabuti à 
noiva, alimentos muito apreciados por esse povo. 

• Alguns povos enterram os corpos dos índios em grandes vasos de 
cerâmica, onde, além do cadáver, ficam objetos pessoais dos mortos. 
Isso mostra que esses grupos acreditam numa vida após a morte. Os 
pajés  são os líderes religiosos, que deve manter seu povo unido, com 
saúde e em harmonia. Esses homens são sábios e podem dar 
conselhos sobre qual o melhor caminho a percorrer, pois visitam os 
deuses em seus sonhos. 

 
 

1- Crie um caça-palavras com as palavras indígenas do texto acima e 
troque com um colega, assim você responde de alguém enquanto 
alguém responde  o seu: 

 
          
          
          
          
          

 
2- Os índios foram os primeiros habitantes do nosso país. Com a chegada 

dos portugueses, os índios perderam seu espaço. Qual a sua opinião 
sobre esse fato? Você considera ética a atitude dos portugueses?  

 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 



Atividade II: DIFERENTES PAISAGENS DO BAIRRO E SUAS 
TRANSFORMAÇÕES. 
 
1- Leia atenciosamente os textos: 

 
  Texto 1: 

O bairro do Marcelo 
         Perto da minha casa tem um lugar que tem uma porção de lojas! Tem 
uma quitanda onde a gente pode comprar todas as frutas e verduras... maçãs, 
bananas, tomates, berinjelas... 
         Tem uma loja que fica no meio da calçada e que nem é bem loja, é uma 
banca de jornais e tem revistinhas e livrinhos e brinquedos... 
         A loja de carnes se chama açougue e não carneira como você pensa e 
tem uma porção de pedaços de carne pendurados e uma balança grande. 
Quando a gente compra carne, o açougueiro pesa na balança.   

Ruth Rocha. O bairro do Marcelo. 
  
Texto 2: 

O bairro de Tânia 
         Segue pela ruazinha de terra, sinuosa, que dá para os fundos das casas 
que tem frente para o mar. A rua acaba num emaranhado de árvores bem 
cerrado. Penetrando entre as árvores por uma trilha disfarçada, Tânia chega a 
um rio de águas bem limpas. 
         O rio vem de uma imensa cachoeira, quinhentos metros acima e 
deságua no mar. Da cachoeira até o mar, o rio forma lagos e corredeiras. 
Fundos em alguns trechos, em outros não chegando a meio metro. Foi a 
melhor descoberta que Tânia fez no novo lugar para onde se mudaram. 

Mirna Pinsky. Nó na garganta. 
 
a) O bairro de Marcelo é igual ao bairro de Tânia? ___________________ 
 
b) O que podemos encontrar no bairro de Marcelo? __________________ 

 
____________________________________________________________ 
 
c) O que podemos encontrar no bairro de Tânia? ____________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
d) Podemos dizer que no bairro de Marcelo predomina elementos criados 

pelo ______________ e no bairro de Tânia predomina elementos 
criados pela ______________. 

 
e) E no seu bairro, quais elementos predominam. Justifique sua resposta. 

 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
2- Observe as cenas: 



 
 

a) Com o passar do tempo a paisagem passou por transformações, 
compare as duas cenas e anote as mudanças que mais lhe chamaram a 
atenção:  

 
Como era antes  Como é agora  

  
  
  
  
  
  
  

 
3- Observe a planta e a legenda abaixo: Segue os nomes das ruas para 

facilitar a leitura das mesmas: 
 

• Rua Araucária 
• Rua  Coqueiro 
• Rua Pau-Brasil 
• Rua Quaresmeira 

 
 

 



 
 
a) Carolina tem uma lista de produtos que ela precisa comprar para sua 
mãe. Ajude-a escrevendo o endereço de onde ela pode comprar: 
- pães e bolos ________________________________________________ 
- flores ______________________________________________________ 
- selos ______________________________________________________ 
 
a) Para qual endereço Carolina deve se dirigir caso ela queira almoçar em 

um restaurante? ____________________________________________    
b) Para qual endereço Carolina deve se dirigir caso ela queira comprar um 

livro? __________________________________________________  
 

4- Desenhe a planta do seu bairro, se quiser faça uma legenda: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Estamos chegando ao final dos nossos trabalhos com o tema ética, até 
a próxima aula.  

 
Motivando: OLHO VIVO – descubra a frase que está no diagrama seguindo os 
quadradinhos verdes. 
 
           V I Q W E R Y T U I 
          O V P A S D F R I G 
          H E J K L Ç P Z X N 
          C R V B N M Q W E C 
          R T B Y U I U O P I 
          A S E D F G É H J P 
          K M L Ç Z X S C V I 
          B C N M Q A W E O R 
          T O Y U O I O P É A 
          S M D F G S H J K T 
              L Ç A Z S C V B N I 
                Q W S E E R T Y U C 
          I O P P A S D F G O 
          H J K L Ç A S D F G 
            
Momento da Leitura: O QUE É ÉTICA? 
 
O termo ética deriva do grego ethos (caráter, modo de ser de uma pessoa). 
Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta 
humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom 
funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste 
sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está 
relacionada com o sentimento de justiça social. 
 
A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e 
culturais. Do ponto de vista da Filosofia, a Ética é uma ciência que estuda os 
valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos.  
 
Cada sociedade e cada grupo possuem seus próprios códigos de ética. Num 
país, por exemplo, sacrificar animais para pesquisa científica pode ser ético. 
Em outro país, esta atitude pode desrespeitar os princípios éticos 
estabelecidos. Aproveitando o exemplo, a ética na área de pesquisas 
biológicas é denominada bioética. 
 
Além dos princípios gerais que norteiam o bom funcionamento social, existe 
também a ética de determinados grupos ou locais específicos. Neste sentido, 
podemos citar: ética médica, ética de trabalho, ética empresarial, ética 
educacional, ética nos esportes, ética jornalística, ética na política, etc. 
 
Uma pessoa que não segue a ética da sociedade a qual pertence é chamado 
de antiético, assim como o ato praticado. 
 

www.suapesquisa.com/o_que_e/etica_conceito.htm 



 
Bate-papo: Durante este mês estudamos o tema ética, diga com suas 
palavras, do seu jeito o que é ética. Na nossa sala, na nossa escola ou na 
nossa casa precisamos de regras (mesmo que às vezes nos pareça muito 
chato) para vivermos bem, fale algumas regrinhas que vocês lembram que 
tornam o nosso convívio ético. 
 
Registro do bate-papo: Vamos produzir um “Código de Ética” para a nossa 
sala? Distribua para cada criança uma página do nosso código e cada um 
ficará responsável por uma página, peça para que escrevam apenas uma regra 
para a boa convivência da sala, depois revise coletivamente para ver os erros 
de concordância, ortografia e outros. Recolha, grampeie com a capinha e 
pronto, você já tem o produto final deste mês.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Código de ÉticaCódigo de ÉticaCódigo de ÉticaCódigo de Ética    

    
3º ano3º ano3º ano3º ano    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade I: ALEIJADINHO.                         
 

1- Leia para os alunos a biografia de Aleijadinho: 
 

Biografia  
 
Aleijadinho (Antônio Francisco Lisboa) nasceu em Vila Rica no ano de 1730 
(não há registros oficiais sobre esta data). Era filho de uma escrava com um 
mestre-de-obras português. Iniciou sua vida artística ainda na infância, 
observando o trabalho de seu pai que também era entalhador. 
 
Por volta de 40 anos de idade, começa a desenvolver uma doença 
degenerativa nas articulações. Não se sabe exatamente qual foi a doença, mas 
provavelmente pode ter sido hanseníase ou alguma doença reumática. Aos 
poucos, foi perdendo os movimentos dos pés e mãos. Pedia a um ajudante 
para amarrar as ferramentas em seus punhos para poder esculpir e entalhar. 
Demonstra um esforço fora do comum para continuar com sua arte. Mesmo 
com todas as limitações, continua trabalhando na construção de igrejas e 
altares nas cidades de Minas Gerais.  
 
Na fase anterior a doença, suas obras são marcadas pelo equilíbrio, harmonia 
e serenidade. São desta época a Igreja São Francisco de Assis,  Igreja Nossa 
Senhora das Mercês e Perdões (as duas na cidade de Ouro Preto).  
 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________    
 



Já com a doença, Aleijadinho começa a dar um tom mais expressionista às 
suas obras de arte. É deste período o conjunto de esculturas Os Passos da 
Paixão e Os Doze Profetas, da Igreja de Bom Jesus de Matosinhos, na cidade 
de Congonhas do Campo. O trabalho artístico formado por 66 imagens 
religiosas esculpidas em madeira e 12 feitas de pedra-sabão, é considerado 
um dos mais importantes e representativos do barroco brasileiro. 
 

2- Mostre as imagens de algumas obras de Aleijadinho. Converse 
com as crianças sobre os detalhes, a época do barroco. (Utilize o 
laboratório de informática): 

 

                
 

3- Utilize uma das idéias abaixo e proporcione um momento de 
escultura com os alunos: 

 
ESCULTURA DE PAPEL 
 
Uma opção de material para esculturas com crianças mais velhas é a massa 
de papel crepom, colorida é muito fácil de usar. Coloque um rolo de papel 
crepom em um balde com água suficiente para cobri-lo e deixe de molho 
durante uma noite. No dia seguinte, amasse bem e coloque mais água. Misture 
uma xícara dessa massa com meia xícara de farinha de trigo e um quarto de 
sal. Faça quantas medidas precisarem. Sobre um papelão, amasse até que 
adquira a consistência adequada. As crianças devem usá-la molhada. Depois 
de seca, a peça pode ser pintada. 
 
MASSA CASEIRA 
 

• 2 xícaras de farinha de trigo 
• meia xícara de sal 
• 1 colher de sopa de óleo 
• 1 colher de sopa de vinagre 
• corante anilina ou suco em pó 

 
MODO DE FAZER: coloque todos os ingredientes em um recipiente, e vá 
acrescentando água aos poucos até formar uma massa consistente soltando 
da mão. 
 
MASSA DE PAPEL MARCHÊ 
 

• papel picado (duas folhas de jornal ou papel higiênico) 
• 2 colheres de sopa de cola 
• 2 colheres de vinagre 



• 1 xícara de farinha de trigo 
 
MODO DE FAZER: Picar o papel e deixar de molho em um recipiente durante 5 
horas, retirar da água e espremer bem. Colocar os outros ingredientes amassar 
até soltar da mão. Não deixar a massa na hora da modelagem ficar com 
espessura grossa, se não mofa. 
 
MASSA DE SERRAGEM 
 
Fazer uma goma com 2 copos de água para um copo de farinha de trigo. 
Colocar um pouco de detergente e misturar pó de serragem até soltar da mão. 
 
MASSA DE BISCUIT 
 

• 1 copo cheio de cola lascorex rotulo azul 
• 1 copo de maisena não muito cheio 
• 2 colheres de vasilina ou oleo de cozinha 
• 1 colher de vinagre 
• creme de mão para mexer a massa 
• tinta de tecido para dar a cor. 

 
MODO DE FAZER: colocar a cola com a maisena e misturar dissolvendo as 
bolinhas, acrescentar a vasilina e o vinagre. Colocar no microondas e deixar 
por 2 a 3 minutos, parando para mexer a massa. Ela estará pronta quando a 
massa estiver úmida nas extremidades. Ainda com a massa quente amassá-la 
com o creme hidratante até chegar ao ponto ideal. Colorir a gosto com a tinta 
de tecido. 
 
Atividade II: EDUCAÇÃO FÍSICA. Converse com os alunos sobre a 
importância das regras nas atividades de recreação.  
 
1. Escolha a mão: 
 
Regras: 
 

• A 1ª criança pega o objeto e sem que a 2ª criança veja, escolhe uma das 
mãos para “armazená-lo”. 

• Depois fecha as 2 mãos, estica os 2 braços (um sobre o outro formando 
um X) e mostrando-os para a 2ª criança. 

• Desta forma a 2ª criança não sabe em que mão está o objeto escondido. 
• Esta 2ª criança terá de escolher uma das mãos (esquerda ou direita) 

dando um suave “tapinha” nas mãos da 1ª criança e terá 50% de chance 
de acertar e 50% de chance de errar. 

• Após a 2ª criança dar este “tapinha”, a 1ª criança poderá abrir a mão e 
mostrar se a outra acertou ou errou. Mas poderá ainda “questionar” a 2ª 
criança falando assim: “Você tem certeza????” gerando assim dúvida na 
2ª criança e levando-a ao erro. 

• Quando a 2ª criança realmente definir a escolha da mão, a 1ª criança 
abre as 2 mãos e verifica-se se houve erro ou acerto. 



• Se houve acerto, a 2ª criança passa a esconder o objeto. Se houve erro, 
a 1ª criança volta a esconder o objeto um uma das mãos e o processo 
se repete indefinidamente até que a 2ª criança acerte a mão. 

• Se houver mais de duas crianças, estipula-se um n.º de rodadas até que 
uma delas seja substituída por aquela que estava esperando. 

• Como este jogo é um passatempo não existem propriamente 
“vencedores”. 

 
2. Gato e rato: 
As crianças estarão espalhadas pelo espaço na posição sentada. Haverá um 
pegador (gato) e um fugitivo (rato). Ao sinal de início do monitor, o rato deve 
fugir e o gato procurar pegá-lo. O rato pode quando desejar tocar a cabeça de 
qualquer um que estiver sentado e este será o novo RATO e a criança que era 
o rato agora se senta. No decorrer da brincadeira aumentar o número de gatos 
e ratos gradativamente. 
Uma variação desta brincadeira é fazer com que a criança (sentada) que for 
tocada na cabeça, transforme-se em um novo GATO e não um novo rato, como 
descrito anteriormente. Conseqüentemente o "antigo" GATO se transforma em 
RATO. 
 
3. Fugi-Fugi: 
Existe um pegador, que ficará no centro da quadra. Os fugitivos ficam todos de 
um lado da quadra e terão que atravessá-la, fugindo do pegador.Mas só 
poderão atravessar quando o pegador gritar "PEGA - PEGA", e os fugitivos 
responderem "FUGI - FUGI". Após responderem, devem atravessar a quadra 
sem serem pegos. Quem for pego ficará parado no lugar (como um obstáculo), 
mas tornar-se-á também um pegador, embora não possa se locomover. 
Repete-se todo o procedimento para continuar a atividade. 
 
4. Pacman: 
Pega-pega na quadra, porém só é permitido andar por cima das linhas da 
quadra. O "pacman" (pegador) também deverá andar apenas pelas linhas. 
Quem for pego, deverá sentar no local exato onde foi pego e servirá de 
obstáculo para quem está fugindo, mas NÃO para o "pacman", ou seja, o 
pegador pode pular as pessoas que foram pegas por ele e estão sentadas no 
chão, mas os fugitivos não podem pular esses obstáculos. Quem for o último 
que a ser pego será o vencedor. 
Existem algumas variações para esse jogo. São alguns exemplos de variações: 
colocar 2 "pacmans", os fugitivos não podem cruzar o caminho uns dos outros 
fugitivos quando se encontrarem de frente, entre outras variações. 
 
 
RECADINHO: Na pasta do 3º ano você encontrará atividades diversificadas 
para os alunos que ainda não estão alfabéticos, enquanto os outros alunos 
fazem as atividades da apostilas eles poderão realizar atividades que 
auxiliarão no processo de alfabetização. Professor, a partir dessas sugestões 
crie outras atividades para que eles possam trabalhar o mesmo tema que os 
demais alunos. Nos momentos de produção faça agrupamentos, coloque 
aqueles alunos alfabéticos para serem escribas enquanto os não-alfabéticos 
auxiliam na produção com as ideias.  
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