
SEXTA-FEIRA 08-10-2021       3º ANO 

GEOGRAFIA - 01 AULA - Professora responsável - Daniele 

ATIVIDADES NO MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO 

Página 23: Leitura da página sobre a prestação de serviço, observando com atenção as imagens que 

vimos nela. 

Página 24: Realizar as atividades 1,2 e 3. 
 

 

 

ENSINO RELIGIOSO - 1 aula - Professora responsável - Gissela 

INDUMENTÁRIAS RELIGIOSAS 

     A indumentária religiosa é a vestimenta (roupa) que distingue o religioso em sua atividade e 

prática em nome da religião. Sendo assim sempre que fomos realizar algo em nome de nossa religião 

devemos fazê-lo devidamente aparamentada com a vestimenta que nos identifica como praticante de 

determinada religião. 

 
 

ATIVIDADE 1:  Assista à aula 20 de Ensino religioso: https://youtu.be/Ve52lSBEVLY 

ATIVIDADE 2 

Observe as indumentárias (vestimentas, roupas) religiosas e ligue cada representante religioso ao seu 

templo religioso: 
 

 
 

Atividade 3 
Escreva uma frase sobre a aula de hoje: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA - 2 aulas. 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 02 AULAS - Professora responsável - Tatiane 

ATIVIDADES NO MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO 

https://youtu.be/Ve52lSBEVLY


Atividade 01 – Alongamento.  

Melhora a postura, aumenta a flexibilidade, permite movimentos amplos, ajuda no relaxamento, 

ativa a circulação sanguínea. Vamos iniciar a aula com os exercícios de alongamento, contando até 10 

em cada movimento realizado.   

 

Atividade 02 – Raposa e gansos. 

Nesse jogo, utiliza-se a ação de bloquear ao mesmo tempo que o adversário pode capturar a peça 

do outro. O jogo Raposa e gansos apresenta muitas variações, desde jogos vivenciados por tribos 

indígenas, a exemplo do Jogo da onça, até muito comuns na Europa, no século XIV.  

Antes de iniciar a partida, é preciso decidir quem vivenciará os papéis da raposa e dos gansos. Em 

um tabuleiro, um dos alunos deve ter uma peça (raposa) e o outro, 13 peças (gansos), dispostas 

conforme a figura abaixo. 

  

Links para ajudar na realização das atividades.  https://www.youtube.com/watch?v=dVaGnNXAhH0 

https://www.youtube.com/watch?v=fPWbAM5G3Fs aprende brasil. 

Gansos – Devem cercar a raposa sem que ela possa se mover; os gansos não podem saltar a raposa.  

A raposa – Deve tentar saltar por cima dos gansos e aterrissar em um espaço livre. A raposa pode saltar 

por mais de um ganso na mesma jogada (se eles estiveram na sequência do salto), e todos gansos que 

foram saltados serão retirados.  

Atividade 03 – Responda: 

1-  O jogo Raposa e gansos apresenta muitas variações, desde jogos vivenciados por? 

_____________________________________________________________________________________ 

2- Quantas peças representam a raposa? ___________________________________________________ 

3 - Quantas peças representam os gansos? _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dVaGnNXAhH0
https://www.youtube.com/watch?v=fPWbAM5G3Fs


Anexo – Educação Física – Atividade 2. Professora responsável – Tatiane 

 

TABULEIRO RAPOSA E GANSOS 

 

______________________________________________________________________________ 

Bolinhas cortar. 1 raposa, 13 gansos.  

 


