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Aluno (a): ____________________________________________ 

3º ano 
 

Professor de Educação Física  
 
O profissional da Educação Física pode se dedicar a diversas 
áreas desde recreação, como também condicionamento físico, 
ensino e treinamento esportivo. A finalidade será sempre a de 
desenvolver o hábito da atividade física, educar os movimentos 
e dar preparo físico e condicionamento. De acordo com a 
especialização cursada poderá organizar , dirigir e promover a 
prática esportiva. Atualmente, com o interesse crescente na 
prática das mais diversas modalidades e atividades esportivas o 
professor de Educação Física também pode exercer a função de 
Personal Training. 
 

1- Cole barbante no caminho que o professor faz até a 
escola: (Esta é uma curva aberta __________________). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       
Odontólogo  

 
É a ciência que estuda e trata de afecções bucais. Através de 
exames dos dentes, gengivas, bochechas, lábios e língua o 
Odontólogo elabora o diagnóstico de tratamento. Ele extrai e 
restaura dentes, faz a correção estética, limpeza e ensina como 
tratar da higiene bucal. 
 

1- Circule uma dúzia de dentes: 

 

 
 

2- Escreva o que podemos fazer para cuidar dos nossos 
dentes: 

 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 

Médico  

Estuda as causas das enfermidades e pesquisa os meios para 
combatê-las. O médico faz exames clínicos, prescreve 
medicamentos, realiza cirurgias, cuida da saúde das pessoas, e 
atua em programas de prevenção, saneamento e planejamento 
da saúde pública. 

1- Siga a legenda: azul as palavras monossílabas, vermelho 
as dissílabas, verde as trissílabas e de amarelo as 
polissílabas: 

medicamentos bisturi injeção Estetoscópio  
saúde prevenção cirurgia corpo 
pé mão coração exames 
sangue clínica doenças dor 

2- Você sabe que na medicina existem várias 
especialidades? Tente lembrar algumas e anote aqui. 

________________                  _______________ 

    ________________                  ________________ 

   ________________                     _______________ 

 
                                        ____________________ 

 



Pedagogo  

Estudo das teorias da ciência da educação e do ensino. O 
Pedagogo é responsável pelo planejamento, direção e 
implantação de escolas e entidades educacionais. Além dos 
aspectos pedagógicos, também pode cuidar da administração 
escolar. Tem a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar o 
cumprimento da legislação do ensino. Dentro das 
especializações duas áreas se destacam: Magistério e 
Administração. 

1- Faça um acróstico com a palavra...           
 

P_________________________ 
    R_________________________ 

O_________________________ 
F_________________________ 
E_________________________ 
S_________________________ 
S_________________________ 
O_________________________ 
R_________________________ 
 
2- Explique porque o professor é uma das profissões mais 
importantes para a sociedade: ________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

Advogado  

O Direito é a ciência das normas que disciplinam as relações 
entre os indivíduos na sociedade. O bacharel em Direito pode 
optar pela carreira Jurídica ou em Advogar. No trabalho como 
advogado será o responsável pela representação dos seus 
clientes em qualquer instância, juízo ou tribunal, já na carreira 
jurídica pode prestar concurso público e se tornar: Delegado de 
polícia, Promotor de Justiça, Juiz de Direito ou Procurador. 

1- Estamos chegando ao final do nosso livrinho e espero que 
este tenha esclarecido algumas profissões, mas não 
esqueça que existem outras tantas, curiosas e 
interessantes profissões, continue pesquisando, porém 
antes de terminar vamos para uma última brincadeira? 
Caça-palavra: 

 
  

 


