
Goiânia, _____ de março de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Imprima a atividade, responda as questões ou copie e responda em uma folha 

de papel almaço. 

  

Atividade de Geografia 

 

 

 

 

 

1- Masha quer te convidar para conhecer a planta da casa dela! Aproveite  para 

escrever o nome de cada cômodo e depois faça o que se pede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Pinte de verde o cômodo que ela toma banho. 

b) Circule os móveis do cômodo onde ela dorme. 

c) Pinte de amarelo o lugar onde se faz comida. 

     Príncipe e princesa, estudamos sobre a nossa casa e 

nossa escola. Agora a Masha e o Urso estão te esperando 

para uma super aventura!!! 

Você vai arrasar, para isso consulte o livro grosso, páginas 228 até 245. 

 

 

   



d) Faça um X na parte da casa, onde ela se reúne com os amigos para conversar 

e assistir televisão. 

 

  

 

 

 

2- Após assistir ao vídeo, ajude a Masha e o Urso a desenharem a partir de 

diferentes pontos de vista. 

 

 

 

 

Aprendemos que dependendo da posição em que estamos, 

vemos os objetos de maneiras diferentes. Assista ao vídeo, sob 

orientação de um adulto para relembrar! 

https://www.youtube.com/watch?v=0GHNBjcnBDc 

 

Visão frontal 

Visão oblíqua 

Visão vertical 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0GHNBjcnBDc


3- Mostre para o urso que você aprendeu tudo, completando as frases com as 

palavras do quadro: 

 

 

a) Quando vemos algo de cima, temos uma____________________________. 

b) Quando vemos a parte de cima e um pouco do lado, temos 

uma___________________________. 

c) Quando vemos a parte da frente de algo, temos uma 

________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4- Você gosta de ir para a escola? Por  quê? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5- O que você mais gosta de fazer na escola? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6- Sabemos que devemos manter a organização em nossa escola para que 

seja sempre um ambiente agradável para todos! O que você faz para 

contribuir com a organização da escola? 

Visão oblíqua    -    visão frontal    -    visão 

vertical 

 

       Assim como em nossa casa, na escola há lugares para 

cada atividade. Também é o lugar onde aprendemos coisas 

novas, compartilhamos nosso conhecimento, fazemos 

amizades e nos divertimos muito!!! 

     Tenho certeza que assim como eu, você também está com 

saudades da nossa escola!  Assista ao vídeo, sob orientação 

de um adulto e depois responda. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kcKSvyqbFpY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kcKSvyqbFpY


__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7- Desenhe no espaço abaixo o local da escola que você mais gosta e está 

com saudade. 

 

  

 

A Masha e o Urso estão felizes 
porque aprenderam muito com 
você! 

Parabéns meu amor!!! 

Continue estudando todos os 

dias!!! 

 


