
            Olá, colega professor. Espero que as primeiras oficinas pedagógicas 
tenham sido de bom proveito para o seu trabalho, que elas tenham semeado 
boas ideias e fortificado ainda mais as suas metodologias. Para mim este foi 

um espaço onde nos conhecermos melhor e nos aproximamos um pouquinho 
mais. Obrigada pela participação nas oficinas e bom trabalho. 

 
Um abraço. Fernanda. 

 
TEMA SAÚDE – 3° ANO 

 
Objetivo geral: 

• Compreender que a saúde é um direito de todos e uma dimensão 
essencial do crescimento e desenvolvimento humano. 

 
Objetivos específicos: 

• Identificar tema nos textos. 
• Estabelecer diferença entre títulos e temas. 
• Produzir textos de acordo com as características estudadas. 
• Revisar seus próprios textos com a ajuda do professor. 
• Compreender dentro de situações contextualizadas a gramática e a 

ortografia. 
• Identificar o valor do algarismo pela posição ocupada. 
• Identificar números pares e ímpares a partir de uma sequência. 
• Elaborar as ideias de adição e subtração na resolução de situações-

problema, utilizando o material dourado. 
• Resolver situação-problema que envolva a medida de capacidade. 
• Construir e representar sólidos geométricos. 
• Entender que os bons hábitos alimentares favorecem o crescimento e o 

seu desenvolvimento. 
• Identificar os direitos e deveres do consumidor quanto à utilização de 

energia, água e esgoto. 
• Estabelecer relação entre a organização do bairro e as necessidades 

dos seus moradores. 
• Desenvolver atitudes de preservação da vida pessoal e coletiva. 
• Conhecer a vida e obra de Milton da Costa. 
• Criar tendo como inspiração as obras de Milton da Costa. 

 
Conteúdos: 

• Gramática: sílaba tônica / sinônimos e antônimos. 
• Ortografia: S,Z e X / U e O. 
• Textos Humorísticos. 
• Situações-problema envolvendo adição e subtração sem reserva e sem 

reagrupamento. 
• Noções de medida – capacidade. 



• Sistema de numeração decimal. 
• Números pares e ímpares. 
• Sólidos geométricos. 
• Temporalidade (calendário). 
• O ser Humano: alimentação saudável/ Doenças/ Prevenção. 
• Saúde em Anápolis. 
• Problemas do meu bairro. 
• Serviços públicos do bairro. 
• Vida e obra do artista Milton da costa. 
• Produção de uma cartilha da saúde. 

 
Recursos Didáticos: 

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

 
Avaliação: 

• Os alunos serão avaliados no seu dia-a-dia, no decorrer dos 
procedimentos didáticos, sendo respeitados em suas individualidades, 
limitações e tempo de aprendizagem, observando o envolvimento dos 
mesmos em todo o processo educativo assim como na realização das 
fichas avaliativas. 

 
 
Metodologia 

Sugestões Metodológicas para o 3º ano – Tema Saúde 
 

Olá, meu nome é Futebolino e como vocês podem imaginar 
eu adoro futebol. Durante este mês acompanharei as suas 
aulas, serei mascote da turma. Pra você, como é um 
jogador de futebol? Gosta de esportes, faz atividades 
físicas, se alimenta bem, cuida da sua higiene? Isso tudo é 
cuidar da saúde. Então vamos começar a trabalhar? Mãos 
a obra. 
 
Motivando: QUEM SOU EU? Recorte as letras do nome 

dos jogadores e misture todas, entregue as imagens abaixo e peça para os 
alunos montarem como um quebra-cabeça. 

                        
 
 

 



R O N A L D O     
R O N A L D I N H O  
A D R I A N O     
K A K A        
P E L É        
M A R T A       
 
Momento da Leitura:  

O menino maluquinho 
Ziraldo 

O menino maluquinho 
Jogava futebol. 
E toda a turma 
Ficava esperando 
Ele chegar 
Pra começar o jogo. 
 
É que o time 
Era cheio de craques 
E ninguém queria 
Ficar no gol. 
Só o menino maluquinho 
Que dizia sempre: 
 
“Deixa comigo!” 
 
E ia rindo pro gol 
Para o jogo começar. 
 

E o menino maluquinho 
Voava na bola 
 
E caía de lado 
E caía de frente 
 
E caía de pernas pro ar 
E caía de bunda no chão 
 
E dançava no espaço 
Com a bola nas mãos. 
 
E a torcida ria 
E gostava de ver 
A alegria daquele goleiro. 
 
E todos diziam: 
“Que goleiro maluquinho!” 
 

 
Bate-Papo: Por que a turma ficava esperando o menino maluquinho chegar 
para começar o jogo? Por que a torcida o chamava de goleiro maluquinho? 
Você gosta de jogar bola? Você acha que jogar bola é coisa só de menino? Por 
que jogar bola é uma atividade saudável? 
 
Registro do bate-papo: Durante este mês precisamos confeccionar como 
produto final do tema saúde um almanaque com os nossos alunos, e as 
sugestões aparecerão no registro do bate-papo. Explique para os alunos que 
este almanaque será elaborado por eles para levar informações sobre a saúde 
para outras pessoas. 
 
Almanaque é uma palavra de origem árabe que era usada para dar nome ao 
lugar em que, no deserto, as caravanas paravam para descanso e cuidados 
com os camelos. Esse lugar se tornou um espaço de conversas e troca de 
informações entre os viajantes. Ali se falava de tudo. É possível que por causa 
disso a palavra passou a significar, também, um tipo de folheto ou revista onde 
se encontra uma grande variedade de assuntos. 
 
 
1º PÁGINA: 
 



 
Encontre no caça-palavras cinco palavrinhas correspondentes à imagem 
acima: 
 

Q W E R T S A Ú D E 
F U T E B O L Y U I 

A D C O R P O S D F 
S A U D Á V E L G J 

H K D I V E R S Ã O 

 
Agora, escreva um texto em poucas linhas utilizando as palavras que você 
encontrou: 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Atividades I: Faça os agrupamentos de escrita para resolver esta atividade: 
 

 
1- Escreva do jeito que você sabe o que você entendeu da história: 
 



_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
 

 
 
Atividade II: Tente ler a página do diário de Serafina, do livro Se...Será, 
Serafina? De Cristina Porto. 
 



 
Peque-peri-pedo pedi-pá-peri-peo 

 
             Pefa-pelar pena pelín-pegua pedo pepe peé pemui-peto pedi-pefí-
pecil. Pemas pees-pcre-pever peé pedi-pefi-peci-peli-pemo! 
             Ufa! Eu estava pensando em escrever na língua do pê até o fim hoje, 
mas achei melhor desistir. Como é difícil diário! Você entendeu alguma coisa? 
Eu disse isto: falar na língua do pê é muito difícil. Mas escrever é dificílimo! 
             Pronto. Foi só isso. Acho que agora dá pra perceber como funciona, 
não dá? É só pôr a sílaba pê antes de cada sílaba das palavras que a gente 
quiser falar. Por exemplo... Serafina na língua do pê fica assim: peSe-pera-
pefi-pena. 

 
 

 
1- Você conhecia a língua do pê? Você conseguiu entender como a língua 

do pê funciona? Na língua do pê o nome da Serafina ficou assim:  
PESE-PERA-PEFI-PENA. Anote como ficaria seu nome escrito nessa 
língua:  
 
_________________________________________________________ 
 
2- Quando pronunciamos a palavra Serafina, tirando o pê, ela é dividida em 

quatro pedaços. Veja: Se – ra – fi – na . Estes pedaços são chamados 
de sílaba. Vamos separar as palavras em sílabas e contar quantas são: 

diário di – á – rio 3 
pensando  
dificilimo  
língua  
mas  

Agora siga a legenda:  
Pintar de amarelo a palavra com uma sílaba – mono ssílaba 
Pintar de azul a palavra com duas sílabas – dissílaba 
Pintar de verde a palavra com três sílabas – tri ssílaba 
Pintar de vermelho a palavra com quatro ou mais sílabas – poli ssílaba 
 
3- Nas palavras uma sílaba é mais forte do que a outra. Aqui vai uma ideia 

para descobrir qual a sílaba forte de uma palavra. Fale a palavra como 
se estivesse chamando por ela e a sílaba que ficar mais cumprida é a 
sílaba forte. Ex. diááááário – viu a sílaba forte é o á. Se chamarmos a 
Serafina, ficará: Serafiiiiiiiina, então a sílaba forte é fi. Agora escolha seis 
nomes da sala incluindo o seu e descubra a sílaba forte, circule-a: 

  
  
  
  

 



4- Vamos aprender uns palavrões?  
 
OXÍTONA                           PAROXÍTONA                  PROPAROXÍTONA 
 
Calma! Para estas palavras tem uma explicação. Observe os nomes dos 
colegas que você escolheu. Alguma sílaba forte foi a última sílaba? Estas 
palavras chamamos de oxítona. Alguma sílaba forte foi a penúltima sílaba? 
Estas palavras chamamos de paroxítona.  Alguma sílaba forte foi a 
antepenúltima sílaba? Estas palavras chamamos de proparoxítona.   
 
Vamos brincar com os nomes abaixo e descobrir a sílaba forte. Ligue 
corretamente: 
 
João                                                                 proparoxítona 
Davi 
Amanda                                                           oxítona 
Letícia 
Jiácomo                                                           paroxítona  
Kárita 
 
Atividade III: ORTOGRAFIA S, Z, X. Professor coloque as imagens abaixo 
em um cartaz, peça aos alunos para que digam como se escreve cada 
palavra e você escreva do jeito que eles falarem. Entregue um dicionário 
para um dos alunos (pode ser o ajudante do dia) e peça para que ele 
confirme a escrita das palavras, faça a correção quando necessário. Peça 
para que copiem as palavras no caderno depois de corrigidas, eles poderão 
ilustrá-las. Leve-os a perceber que todas as palavras tem som de z mas 
nem sempre são escritas com z. 
 

               
 

            
 
Atividade IV: ORTOGRAFIA U,O. Escolha uma das crianças para cuidar do 
dicionário. Separe a sala em dois grupos, entregue tiras de papel para que 
cada grupo escreva a palavra que você ditar, os dois grupos deverão 
mostrar a palavra ao mesmo tempo. O aluno com o dicionário confirma a 
escrita correta. Ganha ponto o grupo que acertar a escrita da palavra, no 



final o grupo com mais ponto ganha o jogo. Peça para que escrevam as 
palavras corretas no caderno. Esta é uma boa ideia para ditado. Mostrar 
aos alunos que nem sempre escrevemos do jeito que falamos. 
 
Sugestões de palavras: boneca ou buneca, ovo ou ovu, fogu ou fogo, navio 
ou naviu, milho ou milhu.  
 
Atividade V: Para trabalhar separação de sílaba, copie o texto a seguir em 
um cartaz e faça com que as separações no final do texto apareçam de 
maneira errada, pergunte, questione e faça-os perceber qual a maneira 
correta de se fazer separação de sílaba. Aproveite o texto para conversar 
com os alunos sobre práticas esportivas. 
 

Saúde e esporte 
 

             O homem moderno vem deixando de lado as práticas esportivas, o 
que muitas vezes leva a um estilo de vida sedentário e provoca distúrbios 
como má alimentação, obesidade, tabagismo, estresse, doenças 
coronarianas, etc.  
 
             Como reação a essa atitude, a ciência do esporte vem desenvolvendo 
estudos e demonstrando a importância que a prática constante de uma 
atividade física bem planejada tem para que as pessoas possam ter uma vida 
mais saudável. 
 

 
Atividade VI: Sinônimos e Antônimos 
 
Pegue duas caixas de sapato, em uma escreva: palavras que dizem a 
mesma coisa e na outra escreva: palavras que dizem o contrário. Entregue 
fichas para os alunos divididos em grupos como: feio e bonito/ grande e 
pequeno/ gordo e magro/ velho e jovem. Vá chamando os grupos pelas 
palavras: O que quer dizer a mesma coisa que lindo e o contrário de lindo. 
O que quer dizer a mesma coisa de enorme e o contrário de enorme. O que 
quer dizer a mesma coisa de obeso e o contrário de obeso. O que quer 
dizer a mesma coisa de idoso e o contrário de idoso. Explique para os 
alunos, no final da atividade, que as palavras que estão na caixa das que 
dizem a mesma coisa são chamadas de sinônimo e as palavras que estão 
na caixa das que dizem o contrário são chamadas de antônimos. Peça para 
que copiem a atividade no caderno. 

� Até a próxima aula...  
 

Motivando: TRILHA MALUCA. Futebolino cuida da sua saúde, ele se alimenta 
bem, cuida da sua higiene e é claro, faz esportes. Vamos resolver as contas 
abaixo sem errar e descobrir quantos gols Futebolino fez no último jogo? 

 



 

9+5= 

 
 

- 4 = 

 
 

- 5 = 

 
    

 

 

 

 

- 4 = 

 

 

+ 2 = 

 

 
Momento da Leitura:  

AS DICAS DE SAÚDE PARA UMA QUALIDADE DE VIDA MELHOR  
 

-Durma pelo menos 8 (oito) horas; 

-Alimente-se bem comendo frutas e verduras; 

- Evite comer frituras, salgadinhos; 

- Exerça alguma atividade física pelo menos 3 (três) vezes por semana. Jogue, 
corra, pule e brinque muito; 

- Evite ficar nervoso. Em situações de stress, experimente bocejar e 
espreguiçar; 

- Dedique pelo menos 15 (quinze) minutos do dia à Meditação. Escolha um 
local silencioso, sente-se numa posição confortável e se esqueça da vida; 

- Tome banho diariamente, lave os cabelos, escove os dentes depois das 
refeições; 

- Fique longe das drogas, cigarros e bebidas alcoólicas; 

- Tome todas as vacinas para não ficar doente; 

- Leia um bom livro, é divertido e faz bem a saúde mental; 



-Tenha muitos amigos, seja educado com todos e faça brincadeiras saudáveis. 

Obs.: Uma dica de leitura é dividir o texto acima em tiras e entregar para os 
alunos ou combine com os meninos para que leiam o primeiro e as meninas 
leiam o seguinte, enfim use de criatividade. 

 
Bate-papo: Qual das dicas acima te chamou mais a atenção? Qual delas 
você procura fazer para cuidar da sua saúde? Você acha que estas dicas 
são mesmo importantes? Elas podem te ajudar? Como? Que tal vocês 
copiarem as dicas de saúde em uma folha e depois ler para a sua família? 
 
Registro do bate-papo: 2ª página do nosso almanaque. 
 

PRÁTICA DE ESPORTES 
           A prática de esportes tem sido extremamente recomendada por 
médicos de muitas especialidades para o tratamento dos mais variados 
distúrbios de saúde e, principalmente, como no combate ao stress. 
 
           A atividade física é indispensável ao bom funcionamento do nosso 
organismo como um todo. Aquele velho ditado que diz que "tudo que não é 
usado acaba enferrujado" é verdadeiro e também se aplica ao nosso corpo. 
 
Siga as coordenadas e escreva o nome do esporte que se pede: 
 
1 C _______________________       2 D ________________________ 
 
3 A _______________________       4 B ________________________ 
 
 A B C D 
1 

    
2 

    
3 

 
 

  
4 

  
  

 
 



ESPAÇO DO PROFESSOR: Coloquei um vídeo de crianças aprendendo 
tabuada com o material dourado, na pasta, para compartilhar com vocês o 
entusiasmo dessas crianças em participar de uma aula dinâmica. A alegria 
deles me contagiou, espero que contagie você também. 

 
Atividades: SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL. Assista com os alunos 
ao vídeo: História dos números. Assim, eles entenderão melhor o nosso 
Sistema de Numeração decimal.  
 
DITADO: Faça um ditado de números para que as crianças representem 
com o material dourado e depois registre no caderno.  
 
Objetivo: relacionar cada grupo de peças ao seu valor numérico. 
 
O professor mostra um de cada vez, cartões com números. As crianças 
devem mostrar as peças correspondentes, utilizando a menor quantidade 
delas. 

 

Outra ideia é confeccionar um ábaco com as crianças. Você vai precisar de 
um pedaço de isopor, quatro palitos de churrasco, cola de isopor, pincel 
atômico e tampinhas de refrigerantes. 
 
                          Modo de fazer: corte o isopor para a base do ábaco, passe 
                          cola nos palitinhos e fixe-os na base de isopor, fure as  
                          tampinhas para que passem nos palitinhos, seu ábaco está  
                          pronto. Não esqueça de escrever M, C, D, U.     
 
 
Agora crie situações para que as crianças trabalhem com o ábaco.      
 
Atividade II: NÚMEROS PARES E ÍMPARES. Trabalhe com o material 
dourado: Peça para que peguem quatro unidades e que agrupem em pares, 
ou seja, de dois em dois, pergunte se sobrou algum, se não há sobra 
dizemos que o número é par. Agora peça para que peguem cinco unidades 
e que agrupem em pares, de dois em dois, pergunte se sobrou algum, se 
sobrou dizemos que o número é ímpar.  Faça os registros no caderno. 
 
 Atividade III: CALENDÁRIO. Peça para que os alunos coloquem os 
números no calendário de março, que pintem de vermelho os domingos, 
pintem de amarelo os sábados, que pesquisem se teremos algum feriado 
neste mês, que escrevam o nome dos aniversariantes nas datas 
correspondentes, que façam um X nos números pares e que leiam em voz 
alta os números ímpares. 



                    

 
 
Atividade IV: SÓLIDOS GEOMÉTRICOS. Vamos transformar as formas 
planas abaixo em sólidos geométricos, depois montaremos um cartaz com 
imagens de objetos que nos lembram estes sólidos geométricos. 
 

  cubo 
 
Atividade V: MEDIDAS – CAPACIDADE. Peça aos alunos para que levem 
para sala garrafa de refrigerante de diferentes tamanhos, lata de 
refrigerante, caixinha de leite, caixinha de suco, lata de óleo, embalagem de 
xampu, etc. Pergunte a eles o que são guardados dentro daquelas 
embalagens, qual a sua forma, em que estado encontram-se. Peça para 



que leiam os rótulos e faça-os ler o quanto cabe em cada recipiente. Agora 
crie uma tabela com os nomes dos produtos e sua capacidade, transforme 
em gráfico e crie situações para que eles respondam: qual recipiente cabe 
mais, por quê? Qual recipiente cabe menos, por quê? Se juntarmos duas 
caixinhas quanto teremos? Qual a diferença da garrafa de dois litros para a 
de um litro?  
 
Atividade VI: SITUAÇÕES-PROBLEMA ENVOLVENDO ADIÇÃO E 
SUBTRAÇÃO. 
 
1- Curiosidade:  
 

Papel quadriculado 
 
Um dia é melhor somar,                        Se o problema é complicado, 
No outro é subtrair.                                De difícil solução, 
Tem vez de multiplicar,                          é melhor não dar um passo 
Tem hora de dividir.                               Sem ouvir o coração. 
 
Nossa vida é uma conta 
Num papel quadriculado, 
Tem gente que fica tonta,                          Se eu fosse aquilo, de Ricardo Azevedo.        
Sem chegar ao resultado.                     

 
O poema compara a nossa vida com uma conta, mas na verdade a 
matemática está muito presente em nossas vidas, confira: 
 
a) Qual a sua idade?_____________ 
b) Quanto você calça? ___________ 
c) Qual o ano em que você estuda? ___________ 
d) Que dia é hoje? _____________ 
e) Quantos alunos tem na sua sala? ___________ 
f) Quantos são meninos? ___________ 
g) Quantas são meninas? ___________ 
 
Viu? Olha quantos números aparecem no nosso dia-a-dia. 
 
2- Você pratica algum esporte? _____ E qual é o seu preferido? ________ 
3- Laís fez uma pesquisa com pessoas que praticam esportes diferentes. 

Veja como ficou o gráfico construído por ela: 
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basquete natação vôlei tênis futebol

Colunas 3D 1

 
a) Qual o esporte mais praticado? ________________________________ 

Número de 
pessoas 
entrevistadas: 
__________ 



b) Qual o esporte menos praticado? ______________________________ 
c) Quantos votos o tênis ganhou a mais que o basquete? _____________ 
d) Quantos votos o futebol ganhou a menos que o vôlei? _____________ 
e) Se juntarmos os votos da natação com os votos do tênis, quantos votos 

teremos? _____________ 
 

Espaço para as continhas 
a) 
 
 
 
 
 
 

b) c) d) e) 

 
4- Num jogo de vôlei do campeonato escolar, o placar terminou assim: 
 

 Equipe azul  Equipe amarela 
1º set 25 X 22 
2º set 18 X 25 
3º set 25 X 27 
4º set 25 X 22 
5º set 25 X 23 

 
a) Quem fez mais pontos: a equipe azul ou a equipe amarela? __________ 
b) De quantos pontos foi a diferença? _______________ 
c) Quem ganhou mais sets? _____________  
 

Espaço para as continhas 
a) 
 
 
 
 
 
 

b) c) 

 
5- Veja a situação destes times de futebol de salão num campeonato: 
 

Equipes Placar 
Verde X Azul 38 16 
Amarela X Vermelha 15 23 

 
a) Qual equipe fez mais gols? ______________ 
b) Qual equipe fez menos gols? _________________ 
c) Quantos gols a equipe verde fez a mais que a equipe azul? __________ 
d) Se juntarmos os gols das equipes azul e vermelha, quantos gols 

teremos? ______________  
 

 



 
Espaço para as continhas: 

 
 
 
 
 

� Te espero para a próxima aula.  
 
 
Motivando: JOGO DA VELHA: Futebolino precisa comer muitas frutas e 
verduras para ter disposição no seu dia-a-dia. Fiquem em duplas, escolha a 
fruta que você quer jogar, em três jogadas saberemos quem é o campeão. 
Professor, em uma folha de chamex dividida ao meio e faça três gabaritos do 
jogo.  
 
 

         
 

Momento da leitura: Assista com os alunos a historinha da Magali: O CASO 
DO DESAPARECIMENTO DO APETITE, que está na pasta feito no power 
point. 
 
Bate-papo: Você gostou da história da Magali? Sua mãe já te obrigou a comer 
verduras que você não gosta? Por que ela fez isso? Na história, Magali vai 
atrás do vendedor de sorvete, de algodão-doce, de cachorro-quente, cocada e 
pipoca. Por quê? Você já encheu a barriga com estas comidinhas e depois não 
quis almoçar? Estes hábitos alimentares são saudáveis? Por quê? 
 
Registro do bate-papo: 3ª página do almanaque 
 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  
           Para brincar, estudar e até descansar é preciso energia. Pães, bolos, 
macarrão, batata, arroz, cereais são alguns alimentos que fornecem energia, 
porque são ricos em carboidratos. Por isso devemos comer algum desses 
alimentos em todas as refeições. Precisamos também de proteínas que 
trabalham para que o crescimento seja adequado e são encontradas nas 
carnes magras, frango, peixe, soja, feijão, ovos e leite. As vitaminas são 
fundamentais para manter você vivo e fazê-lo crescer. Elas estão presentes 
em vários alimentos, por isso a melhor opção é ter uma alimentação nutritiva, 
variada e saborosa. Deve-se comer sem exagero e gastar energia extra 
fazendo atividades físicas. Sem essa de comer muita besteira e passa horas 
em frente a TV. 
 
Separe os alimentos nas caixas certas: 

c) 
 
 
 
 
 

d) 



 
 
 

            
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 

 
Atividades I:  PREVENÇÃO DE DOENÇAS. 
 
 Com o passar do tempo, as pessoas foram descobrindo diversas 
maneiras de cuidar das doenças e preveni-las. Uma alimentação saudável, 
cuidados com a higiene e a prática de esportes são maneiras de prevenir 
nosso corpo de doenças. Mas a cada ano surgem novos remédios, vacinas e 
tratamentos médicos que auxiliam a nossa saúde. 
 Antigamente, uma gripe ou uma diarreia podia matar uma pessoa, hoje 
em dia essas doenças são muito fáceis de serem tratadas. Os cientistas da 
saúde estudam para saber quais cuidados devemos tomar na prevenção das 
doenças, como produzir remédios para curá-las e aliviar a dor e produzir 
vacinas para proteger nosso corpo e desenvolver aparelhos para diagnósticos, 
como os aparelhos de raio X. 
 

1- O que piorava a situação dos doentes antigamente? 
                                                               
                              

Alimentos que devo Alimentos que devo Alimentos que devo Alimentos que devo 
comer sempre.comer sempre.comer sempre.comer sempre.    

Alimentos que devo Alimentos que devo Alimentos que devo Alimentos que devo 
comer às vezes.comer às vezes.comer às vezes.comer às vezes.    

As pessoas não 
gostavam de tomar 

remédio. 

Não havia muito 
conhecimento sobre as 

doenças. 



 
                                                           
2- Observe as radiografias:  

 
 

  João           Paulo 
 

a) De que parte do corpo foi tirada a radiografia? __________________ 
b) Quem está com algum osso quebrado ? ___________________  
Circule a região da fratura. 

VOCE SABIA? A máquina de raio X foi inventada em 1895 pelo físico alemão 
Wilhelm Conrad Roentgen que descobriu o raio X um tipo de luz não-vísivel, 
que consegue atravessar o corpo em maior ou menor grau. O corpo fica entre 
uma fonte de raios e uma chapa fotográfica sensível a esses raios e são 
projetados sombras dos ossos nas chapas fotográficas.  

 
3- As vacinas preparam o corpo para se defender dos microorganismos 
enquanto os remédios podem ajudar a tratar as doenças. A partir desta 
afirmação pinte de vermelho as informações sobre vacina e de azul as 
informações sobre os remédios: 
 

                  
 
 

 
 

4- Você já viu uma carteira de vacinação? Nela estão marcadas as datas e as 
vacinas que já foram tomadas por uma pessoa. Você se lembra de alguma 
vacina que você já tomou? Qual? __________________________________. 
Como foi aplicada em você? ______________________________________. 
Lembre-se que mesmo que incomode ou doa um pouquinho as vacinas são 
muito importantes para a nossa saúde. 
 
 
 
 

Trata os 
sintomas das 

doenças. 

Deve-se tomar antes de 
ficar doente. Deve-se tomar 

quando já se 
está doente. 

Prepara o corpo para 
combater 

microrganismos 
nocivos. 



                            VOCE SABIA? Uma das mais importantes vacinas é contra a  
                            Poliomielite. Conhecida como paralisia infantil, a poliomielite  
                            É causada pelo polioírus que pode causar a paralisia e até  
                            Levar à morte, por isso existe a vacinação universal com o  
                            Objetivo de erradicar essa doença.              
 
5- Um homem vai à farmácia e compra um remédio para ele tomar porque sua 
amiga tomou e ficou boa em pouco tempo. Você acha que este procedimento 
foi correto? Por quê?  
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 

� Até mais... 
 

Motivando: CORRIDA MALUCA. 
 

 
 

 
 



 
Futebolino resolveu entrar em uma corrida maluca, ajude-o a fazer o 
percurso. Em grupos, você precisará de 1 dado (utilize aquele cubo da aula 
de matemática) e tampinhas de cores diferentes. Os jogadores deverão 
cumprir as indicações abaixo, conforme o número da casa correspondente 
na pista de corrida. Boa sorte! 
 

1 Diga o nome do tema que estamos estudando este mês. 
2 Pare! O pneu furou volte para o boxe. 
3 Hoje é o seu dia de sorte! Jogue o dado outra vez. 
4 Para continuar, diga aos seus colegas duas dicas de saúde. 
5 Descanse uma jogada. 
6 Você está com sorte avance três casas. 
7  Fale duas profissões que cuidam da saúde. 
8 Que azar! O combustível acabou, volte ao boxe para abastecer. 
9 Fale para seus colegas dois alimentos saudáveis. 
10 Explique: As vacinas são muito importantes. 
11 Explique: Praticar esportes faz bem à saúde. 
12 Fale para seus colegas dois alimentos que precisamos evitar. 
13 Quantas horas por noite devemos dormir? 
14 Você está na reta final. Avance 2 casas.  
15 Você derrapou na curva. Volte 3 casas. 
16 Para continuar o jogo, você terá que tirar um número par. 
17 Você irá receber a bandeirada! Avance 1 casa. 
18  Parabéns! Agora é só ultrapassar a linha de chegada! 

 
IDEIA: As indicações acima estão voltadas para o tema saúde, mas você, 
professor poderá substituí-las por indicações de qualquer outro conteúdo. 

 
Momento da Leitura: 
 

 
 
Bate-papo: Os pássaros que carregam o Cebolinha, a Mônica e o Cascão são 
iguais? Por que o somente o pássaro do Cascão é diferente? Quem aqui não 
gosta de tomar banho? Quem não gosta de escovar os dentes? E lavar o 
cabelo? E cortar as unhas? Esses cuidados são indispensáveis para o cuidado 
com a saúde. 
 
Registro do Bate-papo: 4ª página do almanaque. 
 



 
HÁBITOS DE HIGIENE 

           Para ter uma boa saúde é necessário cuidar da higiene. Escreva nas 
linhas abaixo os cuidados que devemos ter com o nosso corpo: 
 
                                                _______________________________________ 
 
                                                _______________________________________ 
 
                                                _______________________________________ 
 
                                                _______________________________________ 
 
                                                _______________________________________ 
 
                                                _______________________________________ 
 
                                                _______________________________________ 
 
                                                _______________________________________ 
 
         Faça um acróstico com a palavra SAÚDE: 
                
                                                      
 
 
                                                     S _______________________________ 
 
                                                     A _______________________________ 
 
                                                     U _______________________________ 
 
                                                     D _______________________________ 
 
                                                     E _______________________________ 
 
                                                      

 
 
Atividades I: SAÚDE EM ANÁPOLIS. 
 A Secretaria de Saúde tem procurado trabalhar em parceria com a 
Educação, alguns projetos tem sido desenvolvidos dentro da escola, podemos 
citar o Projeto de Escovação e o Projeto Escola Promotora de Saúde. Agora as 
escolas, juntamente com a Secretaria da Saúde, estarão iniciando o Projeto 
Samuzinho. 
           O Projeto Samuzinho visa trabalhar a conscientização dos estudantes 
da rede municipal de ensino. O projeto será realizado com alunos na faixa 
etária de 7 a 10 anos, para que eles possam ser parceiros do Serviço de 



Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a partir dos conhecimentos que irão 
adquirir a respeito do trabalho que é desenvolvido pelos profissionais e, 
também, pelos equipamentos utilizados nos atendimentos.   
        Dentre as atividades, os alunos vão receber noções de primeiros socorros 
e desenvolvimento de atividades lúdicas. Também será trabalhada a 
conscientização sobre trotes recebidos por esses profissionais, que acabam 
por inviabilizar os atendimentos de urgências. 
 

CONHECENDO O SAMU 

 
• Para pedir atendimento ao SAMU, devemos ligar: 
a) 192                              b) 109                                  c) 190 
 
• SAMU significa: 
a) Serviço Ambulante Municipal Único. 
b) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 
c) Secretaria Anapolina de Medicina e Urgência. 
 
• Quando devemos ligar para o SAMU: 
a) A qualquer hora, afinal eles devem nos atender. 
b) Para fazer trotes e brincadeiras, pois será divertido. 
c) Em caso de acidentes e urgências. 
 
• Em caso de acidentes devemos: 
a) Remover o acidentado e levá-lo para o hospital. 
b) Não remover a vítima e ligar para o SAMU. 
c) Ir embora, afinal o acidente não foi com nenhum conhecido. 
 

 

 
Atividade II: SERVIÇOS PÚBLICOS DO MEU BAIRRO/ PROBLEMAS DO 
MEU BAIRRO. 
 
Peça para que as crianças entrevistem os pais ou responsáveis sobre os 
serviços públicos do bairro. 

ENTREVISTA 

Como está o Serviço Público do seu bairro:  
 

• Posto de Saúde:           
                                     Ruim          bom          não tem 
 

• Saneamento:                  
                                     Ruim          bom          não tem 
 



• Asfalto:                         
                                     Ruim          bom          não tem  
 

• Iluminação:                   
                                     Ruim          bom          não tem 
 
 

  
Entrevista pronta, agora vamos fazer a contagem através de uma tabela: 
 
Serviços públicos 

avaliados no 
bairro 

Ruim Bom Não tem 

Posto de Saúde    
Saneamento    
Asfalto    
iluminação    
 
Próximo passo, vamos transformar a tabela em gráfico: 
 

 
             Posto de            saneamento       asfalto               Iluminação 
             Saúde  
 
Agora que tal escrevermos uma carta para a nossa prefeitura mostrando tudo o 
que descobrimos sobre o serviço público do nosso bairro, anexe a tabela e o 
gráfico. 

� Na próxima aula teremos mais novidades.  



Motivando: DINÃMICA DO COCHICHO. 
Separe os alunos em grupos de quatro ou cinco, peça para que escolham um 
líder para cada grupo e explique que agora eles deverão cochichar sobre tudo 
o que aprenderam nesta semana. Estipule um tempo para o cochicho. Agora 
eles deverão fazer um lindo cartaz sobre o tema. 
 
Momento da Leitura: DROGAS E AS CRIANÇAS. 
 
          Levantamento divulgado recentemente pela Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo mostra que dobrou o número de crianças e adolescentes 
que fizeram nos últimos três anos o tratamento intensivo para viciados em 
DROGAS fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
          Em 2006, foram 179 crianças e adolescentes, com idade entre 10 e 18 
anos, que se submeteram ao atendimento especializado. Em 2008, foram 371 
casos, o que corresponde a um aumento de 107% na procura do serviço. Para 
a Secretaria Estadual de Saúde. O SUS fornece 22 sessões de atendimento 
psicológico nos Centros de Atenção Psicossociais (Caps) a quem procura o 
tratamento. Em alguns casos, há a necessidade de internação. Segundo a 
Secretaria Estadual da Saúde, os principais sintomas do vício são desinteresse 
pelas atividades cotidianas, agressividade excessiva e perda de peso. Desde o 
início do ano, a primeira clínica pública de São Paulo de internação para 
adolescentes dependentes de álcool e drogas funciona em Cotia, Grande São 
Paulo, criada em parceria pela Secretaria de Estado da Saúde e o Hospital 
Samaritano. 
 
Bate-papo: O que você sabe sobre as drogas? Você sabia que as drogas 
podem acabar com a vida da pessoa? Você acha que principalmente as 
crianças deveriam ficar longe das drogas? O que podemos fazer para contribuir 
com o fim drogas? Você sabia que existem clínicas, ONGs e igrejas da nossa 
cidade que ajudam na recuperação de pessoas dependentes de álcool e 
drogas? Na igreja São Sebastião existe um grupo que se chama NATA (núcleo 
de apoio a toxicômanos e alcoólatras) que se reúnem toda quinta-feira às oito 
horas da noite para trabalhar com pessoas viciadas. Mesmo a reunião 
acontecendo na Igreja Católica, ela está aberta a todos que precisam 
independente de condição religiosa. Se você conhece alguém que precisa de 
ajuda, divulgue esta informação. 
 
PROFESSOR: este assunto poderá ser bastante delicado, afinal poderemos  
nos deparar com  a realidade do nosso aluno, mas não podemos deixar de  
conversar sobre este assunto. 
 
Registro do Bate-papo: 5ª página do almanaque. 
 
Converse com os alunos sobre o cartaz abaixo, faça esta página em dupla, um 
aluno entrevistando o outro. 



 
 

ENTREVISTA:   
 
1_ O que você acha sobre as drogas?  
 
______________________________________________________________ 
 
2_ O que as drogas podem fazer com uma pessoa? 
 
______________________________________________________________ 
 
3_  Como podemos fazer para evitar as drogas?  
 
______________________________________________________________ 
 
4_ Você acha que uma pessoa que diz não às drogas é inteligente? Por quê?  
 
______________________________________________________________ 
 
5_ Os jovens que praticam esportes tem mais facilidade de ficar longe das 
drogas. Por quê? 
 
______________________________________________________________ 
 
 
 
PROFESSOR: Confeccione cartazes dizendo não às drogas, organize uma 
caminhada pelo bairro de repúdio às drogas, convide palestrantes para falar 
com as crianças sobre drogas, elabore junto com as crianças um projeto de 
atividades e esportes no bairro para evitar as drogas e apresente ao presidente 
de bairro ou a um vereador da comunidade. 
 
Atividade I: MILTON DACOSTA – Aula de artes. 
 



  
  
                     Milton Dacosta, nascido em 1915 em Niterói, foi um artista 
precoce. Sua primeira participação no Salão Nacional de Belas-Artes se deu 
em 1933, e sua primeira mostra individual realizou-se em 1936, na Galeria 
Santo Antônio, no Rio. Da costa estudou na Escola Nacional de Belas-Artes, 
onde foi aluno de Marques Júnior. Suas primeiras produções, paisagens de 
cunho naturalista, são exercícios de um rapaz de pouco mais de 15 anos, nos 
quais já se evidenciavam certas qualidades como um agudo senso de 
construção formal, uma tendência inata a captar o essencial das coisas, o 
horror ao regional, ao folclórico e ao anedótico. Por volta de 1940, Da costa 
abandonou sua primeira maneira e, sob influência da Escola de Paris, iniciou 
uma nova fase, marcada pela influência de Cézanne, Modigliani, De Chirico e, 
entre os brasileiros, Portinari. Essa influência se mostra presente em sua 
tendência construtiva, sua atmosfera rarefeita em certos quadros, e nos 
pescoços longos e nas cabeças ovaladas de seus ciclistas e banhistas além do 
despojamento e severidade de certas naturezas mortas. A influência maior, 
contudo, proveio do Cubismo, mas de um cubismo adaptado à circunstância 
brasileira e às peculiaridades do temperamento do pintor. Foi essa paixão pelo 
cubismo que fez Da costa substituir gradualmeNte o Impressionismo de suas 
primeiras obras por uma arte mais estruturada, mais construída. Em 1955, 
recebeu o prêmio de melhor pintor brasileiro na Bienal de São Paulo e de 
viagem ao estrangeiro no Salão de Belas-Artes de 1944. Várias vezes expôs 
individualmente  e participou de mostras coletivas. Teve salas especiais na VI 
Bienal de São Paulo, em 1961, e nas I Bienal da Bahia, em 1966. Morre em 4 
de setembro de 1988, no Rio de Janeiro.  
 

          
 
 



 
 
Divida a cartolina em quatro partes e entregue para as crianças depois de ler a 
biografia de Milton Dacosta e de mostrar as suas principais obras, peça para 
que as crianças reproduzam o quadro que elas mais gostaram.  
 
IDEIA PARA TRABALHAR EDUCAÇÃO FISICA: 

 
• Sabonetol:  
 
Como brincar: 
1- Para jogar o sabonetol é necessário, no mínimo, 6 participantes, 

divididos em dois times. 
2- Trace uma linha no chão para dividir o campo em dois. 
3- A 20 passos de elefante, mais ou menos, nessa linha trace um retângulo 

de cada lado. 
4- Bem no centro de cada retângulo coloque um balde cheio de água: eles 

serão o gol. Leve um sabonete. 
5- Tire a sorte para saber quem vai começar o jogo. 
6- O time que estiver com o sabonete deve tentar, através de passes, 

chegar até o campo adversário, jogar o sabonete dentro do balde e, 
assim, marcar o gol. 

7- O time que não está com o sabonete deve atrapalhar os passes do outro 
time, tentando pegar o sabonete e marcar o gol. 

8- Ganha a partida o time que marcar primeiro 3 gols. 


