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Danças populares
A maior parte das danças populares brasileiras mistura influências de portugueses e
espanhóis.
CARIMBÓ - Muito popular no Pará, é uma dança de influencia africana. Homens e
mulheres cantam e dançam em roda, quase sempre descalços.
O nome carimbó vem de um tipo de tambor feito em um tronco de árvore cortado e
escavado.
PAU DE FITA - Trazida pelos colonizadores portugueses e espanhóis, é uma dança típicas
das festas juninas. Os participantes ficam em volta de um mastro enfeitado com fitas coloridas
que caem do topo até o chão. No centro, uma pessoa segura o mastro, enquanto os dançarinos
giram em volta trançando as fitas.
Almanaque recreio São Paulo, abril.2003.
Atividade
1-)Qual é o título do texto?
_____________________________________________________________________________
2-) A maior parte das danças populares brasileiras tem quais influências ?

HABILIDADES:(EF03GE02)(EF03HI03)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3-) O carimbó, muito popular no Pará, é uma dança que tem que influência?

______________________________________________________________________________
4-) De onde vem o nome “carimbo”?

______________________________________________________________________________
5-) Quem introduziu o pau-de-fitas nas festas populares?
______________________________________________________________________________
6-) Onde os dançarinos ficam girando trançando as fitas?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7-)Pesquise outras danças folclóricas populares e registre.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Oração do Estudante

Jesus, Mestre e fonte de todos os dons, eu te agradeço pela oportunidade de poder
estudar! Que eu assuma meus estudos com responsabilidade.Estudar é uma dádiva, um arte,
uma trajetória de enriquecimnto cultural e de constantes desafios que exigem dedicação e
esforço. Sou um (a) estudante feliz em busca de novos conhecimentos, disposto a
desenvolver meus talentos, seguir uma vocação e percorrer o caminho da aprendizagem e
realização.
Senhor inspira-me para melhor concentrar-me nos estudos e na frequência às aulas.
Dá-me sabedoria e prudência. Conduza-me pelo caminho do bem para realizar os meus
sonhos e ajudar a construir um mundo melhor.
Abençoa Senhor os estudantes, meus professores e a todos que nos ajudam
diariamente. Amém!
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Estamos Rodeados por ar
O ar envolve todo o planeta Terra, formando uma camada que se chama atmosfera. Não
conseguimos enxergar o ar, mas podemos sentir e perceber seus efeitos. Por exemplo, podemos
perceber o vento, que é o ar em movimento.
Podemos encontrar o ar misturado ao solo e dissolvido na água de oceanos, lagos e rios.
O ar é formado por diferentes gases. O gás nitrogênio e o gás oxigênio estão presentes
em maior quantidade nele. Os outros gases, como o gás carbônico estão presentes em pequena
quantidade. No ar também há vapor de água.
A maioria dos seres vivos terrestres, inclusive o ser humano, respira o gás oxigênio do ar.
Já entre os organismos aquáticos, grande parte respira o gás oxigênio que está dissolvido na
água.
O gás carbônico é usado pelas plantas para produzir o próprio alimento.

Atividades
1-) Qual o nome da camada de ar que envolve todo o planeta?
___________________________________________________________________
2-) Quais são os gases presentes em maior quantidade no ar?
___________________________________________________________________
3-)Qual o nome do gás usado na respiração dos seres vivos?
___________________________________________________________________
4-)Qual o nome do gás que as plantas usam para produzir o próprio alimento?
___________________________________________________________________

5)
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SUBSTANTIVO PRÓPRIO E SUBSTANTIVO COMUM
1)Observe as figuras e os quadros que as acompanham.

Menina

Mônica

Menino

Cebolinha

As palavras menino e menina servem para nomear qualquer menino e menina.
São substantivos comuns: nomeiam seres,objetos,lugares em geral,não específicos.
As palavras Mônica e Cebolinha servem para nomear uma menina e um menino específicos,
não uma menina e um menino qualquer.
São substantivos próprios : dão nomes específicos aos seres.

2) ) Copie as palavras, separando os substantivos comuns dos substantivos
próprios:
São Paulo – baiano – catapora – saia – Alegria de Saber – José –
Sergipe – tesoura – Bahia – Brasil – Belo Horizonte – caderno.
* Substantivos comuns __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
* Substantivos próprios - _______________________________________________
___________________________________________________________________
3) Em cada ilustração abaixo há um substantivo comum. Agora, escreva um nome
próprio, nomeando cada figura.
Cidade

Menino

Cachorro
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1)Observe as duas placas apresentadas em cada item e assinale a placa com o
maior número.

a) 1 306

1 209

c) 2 570

3 750

b) 2 116

2 320

d) 3 809

4 980

2) Use os símbolos>(maior que) ou < (menor que)para comparar os seguintes
pares de números:

a) 1 607______1 670 c) 3 300 _____3 298 e) 2 416______2 164
b) 4 790______5 800 d) 2 515____2 551 f) 3 118_____2 117
3) Usando algarismos, escreva os números abaixo:
a) setecentos e quarenta e nove: ____________________________
b) novecentos e onze: ___________________________
c) três mil e dez: _____________________________
d) cinco mil, seiscentos e sessenta e seis: ____________________
e) oito mil e cinquenta:_______________________.
f) quatro mil e oitocentos__________________
4)Componha os números:
a) 1000 + 300 + 70 + 9 = ___________________
b) 3000 + 100 = _____________________
c) 6000 + 60 + 6 = _____________________
d) 7000 + 5 = ______________________
e) 8000 + 200 + 3 = _____________________
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1) Complete as adições e multiplicações para calcular o total de pontos dos dados em cada caso:
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OBSERVE A HISTÓRIA EM QUADRINHOSE RESPONDA AS PERGUNTAS ABAIXO:

OS PEIXES AGRADECEM...

1)Você acha que o título está de acordo com a história?Explique.
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2)O que leva a entender ,na primeira cena ,que os personagens vão pescar?
___________________________________________________________________________
3)O que ele conseguiu pescar?
____________________________________________________________________________
4)O que significam esses objetos para o rio?
_____________________________________________________________________________
5)Por que será que o avô diz que os peixes estão aplaudindo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6)Todas as palavras abaixo são sinônimas de reciclar ,exceto:
( ) lixo
( )
transformar
( ) mudar

( )

alterar

ESCOLA MUNICIPAL "TIRADENTES"
SÃO CAETANO- CRISTIANO OTONI- MG
NOME
SÉRIE: 3º ANO
PROFESSORA: MICHELE
DATA DE ENVIO: 17/08/2020
DATA DE ENTREGA:24/08/2020
Unidade Temática: Ginásticas
Objeto de Conhecimento: Ginástica geral
Habilidade: (EF12EF07P2)
1 – Vivenciar movimentos de equilíbrios, saltos, giros, rotações e acrobacias sem materiais e de
maneira ludica também é uma forma de experimentar a ginástica geral.
GINÁSTICA DO ESPELHO: COMO REALIZAR
Passo 1: A atividade será feita em dupla.
Passo 2: Procure formar dupla preferencialmente com alguém de mesma estatura.
Passo 3: Um ajudando o outro deverão seguir os movimentos descritos nas imagens abaixo.

A) O que você achou da atividade?
( ) Difícil

( ) Não

B) Já conhecia a atividade do ESPELHO?
( ) Fácil

( ) Sim
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FICHA DE LEITURA
DATA _________________________________

TÍTULO DO LIVRO__________________________________________

AUTOR_______________________________________________________

EDITORA_____________________________________________________

NÚMERO DE PÁGINAS_________________________________________

PERSONAGENS_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

QUEM É O PERSONAGEM PRINCIPAL____________________________________________________

A PARTE QUE EU MAIS GOSTEI ESTÁ NA PÁGINA_____________

ATRÁS

DE ACORDO COM O LIVRO, RECONTE DO SEU JEITINHO COMO FOI A HISTORINHA QUE VOCÊ LEU.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
FAÇA UM LINDO DESENHO SOBRE O LIVRO QUE VOCÊ LEU.

