
 

 

 

 

Vamos assistir a leitura do gibi “A turma da Mônica em: Educação no trânsito não 
tem idade”? Acesse o link abaixo: 

https://youtu.be/ospPjsMOtWg 

 

25 de Setembro- Dia do trânsito 
 O Dia do Trânsito é comemorado sempre no dia 25 de setembro, quando também 

se costuma organizar a Semana Nacional do Trânsito a fim de melhor conscientizar os 

motoristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI. 
Nome do aluno: Data:21/09/2020 Semana: 

4 
Professora: Patrícia M. do Nascimento/ 
Carolina T. Merino Turma: 3º anos A/B 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entregar:28/09/2020 
ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades: (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, 
bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses realizadas. 



 

 

 

Levantamento de hipóteses 
Jogo dos sete erros. Marque as infrações que as pessoas cometem no trânsito. Seja ela 

motorista ou pedestre: 

 

 



 

 

 

1- Observe este quadrinho: 

 
 Quais orientações os personagens estão nos ensinando? 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI. 



 

 

 

 
Você consegue se localizar em mapas? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DG-

sVCLDHdQ&list=PLTtZUJqLYbCnrkjP5FvHcE1P0D1yzmG2v&index=88&t=0s 

 

 No vídeo acima um menino chamado Felipe que vai fazer aniversário e convidou 

os colegas para sua festa de aniversário. Mas como os colegas não sabem ir até a casa 

de Felipe, ele fez um mapa indicando as direções e alguns pontos de referência.  

 

Para nos localizarmos e movimentarmos onde vivemos, conhecer pontos de 

referência ajuda muito. Por meio dos mapas podemos também observar distâncias entre 

os locais.  

Para relembrar o que são pontos de referência e começar a explorar mais questões 

de localização e movimentação, vamos fazer leitura e exercício das páginas 18 e 19 e 21 

do livro interdisciplinar com auxílio de um adulto.   

Envie foto do registro para que possamos corrigir.  

Em caso de dúvidas, entrem em contato. 

 

Nome do aluno: Data:21/09/2020 Semana: 

4 
Professora: Patrícia M. do Nascimento/ 
Carolina T. Merino Turma: 3º anos A/B 

Componente Curricular: Matemática Entregar:28/09/2020 
ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades: (EF03MA12) Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou 
utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, 
incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência. 
(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em 
diferentes tipos de representação cartográfica. 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


