
Escola: ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA

Nome do aluno: Data: 07 de abril Semana:
            05Professora: Roberta e Débora Turma: 3º Ano

Componente Curricular: ARTE/ Data comemorativa Entregar:  entregar via foto pelo 
WhatsApp no dia 07 de abril.

Habilidade: (EF15AR04PE)  Experimentar  diferentes  formas  de  expressão  artística
(desenho,  pintura,  gravura,  colagem,  quadrinhos,  dobradura,  escultura,  modelagem,
instalação,  vídeo,  fotografia  etc.),  fazendo  uso  sustentável  de  materiais,  instrumentos,
recursos e técnicas convencionais e não convencionais.

 

ATIVIDADES DE PÁSCOA: COELHO COM COPO
DESCARTÁVEL!

      Vocês  já  perceberam que  a  Páscoa  está
chegando? Mal o ano começou e já vemos ovos
pendurados  em  todos  os  supermercados  e
referências ao famoso coelhinho por toda parte. 
      Para  começarmos  bem,  hoje  tem  uma
atividade  de  Páscoa  muito  fofa:  a  confecção  de
coelhos com copos de descartável.
 

 Para fazer o coelho:
Você vai precisar de:
– 1 copo branco descartável
– 1 pedaço de cartolina branca ou sulfite
– 1 pedaço de cartolina rosa, ou pintar com a
lápis de cor rosa
– Olhos de plástico (ou simplesmente fazer
com uma canetinha preta)
– Tesoura, grampeador e cola

 Como fazer:
         Fácil, fácil! Corte na cartolina branca
duas  orelhinhas  de  coelho.  Recorte  na
cartolina rosa os detalhes da orelha e cole na
cartolina  branca.  Cole  ou  grampeie  as
orelhas no copo de papel descartável. 
        
        Cole os olhos (que podem ser  em
plástico ou feitos com caneta preta) no copo.
Corte  pedaços  de  tecido,  ou  canudos  (ou
aproveite o cadarço velho de um tênis) para
fazer o bigode. 
       
       Cole no copo, fazendo o acabamento
com  o  algodão-bolinha  rosa  no  lugar  do
focinho.  Na  parte  de  trás  do  copo,  cole
algodão  branco  para  fazer  o  pompom  do
rabinho.  Encha  com  papel  de  seda  rosa
picadinho ou o que mais desejar!

SEGUE abaixo outros modelos com materiais recicláveis que você também pode
utilizar. 





Tema da aula: Brincadeiras Populares /Ginástica e Jogos

Conteúdos/Atividade: Futebol de Tampinhas

https://youtu.be/PFskWa8BxGo

Escola: ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA

Nome do aluno: Data: 07 de abril Semana:
            05Professora: Wilson Turma: 3º Ano

Componente Curricular: Educação Física Entregar: 12/04/2021

Aula Prática

01_    Assista o vídeo enviado pelo professor no Link abaixo:

02_    Faça os alongamentos e o desafio proposto no vídeo:

Aula Teórica

03_ Responda no caderno:

A – Qual o nome do Jogo apresentado no vídeo?

B- Qual a forma geométrica das tampinhas do jogo?

( ) Quadrado (  ) Retângulo ( ) Círculo ( ) Triângulo

C- Quantas tampinhas você precisa para jogar?

Se conseguir envie uma foto ou vídeo da realização da atividade para o professor;

Mais a foto das respostas e obrigatória;

🙂 Parabéns você concluiu mais uma Atividade de Educação Física.
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