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PORTUGUÊS 

  

  No roteiro acima, sugerimos dois vídeos citados nas páginas 191 e 192 do livro de 

Português. Para que vocês consigam compreender melhor o que é “Variação linguística” e 

responder oralmente as questões do livro, é interessante que vejam os vídeos e se envolvam. 

  Vocês podem escutar a música lendo a letra abaixo, aproveitem e cantem!  

 

 

Canção- Asa Branca 

Quando olhei a terra ardendo 

Qual fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Quando olhei a terra ardendo 

Qual fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Que braseiro, que fornaia 

Nem um pé de plantação 

Por falta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

Por farta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

Inté mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão 

Entonce eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 
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Entonce eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

Hoje longe, muitas légua 

Numa triste solidão 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim vortar ai pro meu sertão 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim vortar ai pro meu sertão 

Quando o verde dos teus olhos 

Se espalhar na plantação 

Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu 

Meu coração 

Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu 

Meu coração. 

 

Fonte: LyricFind 

Compositores: Humberto Teixeira / Luiz 

Gonzaga 

Letra de Asa Branca © Editora e Importadora 

Musical Fermata do Brasil Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lyricfind.com/


  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 3° Ano  

                                                                 Professoras: Rejane, Tatiana e Sued 
 

Juiz de Fora, 31 de agosto de 2020 (segunda-feira). 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

CONSTRUINDO O CAMINHO  
 

Materiais necessários: duas folhas A4 ou duas páginas de revista/jornal. 

 

Na atividade de hoje, vamos desenvolver a agilidade, coordenação e equilíbrio. Pode ser 

realizada de duas formas: individualmente ou em dupla. 

Na forma individual, delimitamos a mesma distância, no caso de desafiar algum amigo de 

sala (4 metros) ou ainda pode ser calculado um tempo e você se desafiar. Já em dupla, os 

competidores deverão executar a atividade como demonstrado no vídeo e quem chegar primeiro 

na linha de chegada é o vencedor. Lembrando que não pode pisar fora da folha e ela deve ser 

colocada uma junto da outra, sem haver espaço entre elas. 

Vamos lá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR 

Materiais necessários para próxima aula (04/09): 

- Canudos. 

- Pedaços de papel. 

 

 


