ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Nome:_________________________________________________________________
Data de emissão: 22/06/2020 Série: 3º Ano-Érico Veríssimo Professora: Luciene
Data de devolução: 29/06/2020.
COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO
Objeto de conhecimento: Espaços e territórios religiosos
Habilidades: (EF03ER01) Identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios religiosos
de diferentes tradições e movimentos religiosos.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Nome:_________________________________________________________________
Data de emissão: 22/06/2020 Série: 3º Ano-Érico Veríssimo Professora: Luciene
Data de devolução: 29/06/2020.
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA.
Objeto de conhecimento: Localização de Informações em texto/ Seleção de Informações/ Reflexão sobre o conteúdo temático
do texto.
Habilidades: (EF03LP08) Localizar informações explícitas em textos. (EF03LP10) Inferir informações implícitas de fácil
identificação, em texto. (EF03LP12) Inferir o tema e o assunto com base na compreensão do texto.

Fábulas e mais Fábulas...
Fábulas são histórias simbólicas, imaginárias, isto é, que nunca aconteceram de verdade. São
histórias simples e divertidas, e muitas vezes utilizam animais como personagens.
Nelas os bichos falam, raciocinam e agem como pessoas. São histórias cheias de encantamento,
imaginação e humor. O importante é que delas sempre tiramos algum ensinamento ou lição de vida. São
baseadas, geralmente, em algum sábio provérbio.

A pomba e a formiga
A formiga, ao se aproximar do riacho para beber água,
escorregou e caiu dentro d`água, tendo sido salva por uma
pombinha que por ali estava.
Noutra ocasião, a formiga viu um caçador que apontava
a espingarda para matar a pomba e, picando-o, salvou a pomba.
Moral: “Amor com amor se paga”.
ATIVIDADES
1) Responda:
a) Que animais aparecem neste texto?
R:____________________________________________________________________
b) Em que lugar aconteceu esta cena?
R:____________________________________________________________________
c) Qual é o assunto do texto?
R: _________________________________________________________________
d) O que aconteceu com a formiga quando foi beber água?
R: __________________________________________________________________
e) Quem a salvou?
R:____________________________________________________________________
f) Quem ajudou a pombinha quando apareceu o caçador?
R:____________________________________________________________________
2) Marque com um X a resposta certa:
a) Este texto é uma:
( ) fábula.
( ) receita. ( ) agenda.
b) Onde a formiga foi beber água: ( ) Na fonte.
c) O assunto deste texto é:( ) A formiga malvada.
( ) a pomba mensageira

( ) No rio. ( ) No riacho
( ) A troca de favores.
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ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Nome:_________________________________________________________________
Data de emissão: 22/06/2020 Série: 3º Ano-Érico Veríssimo Professora: Luciene
Data de devolução: 29/06/2020.
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA.
Objeto de conhecimento: Estruturas silábicas
Habilidades: (EF03LP25) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC,
CCV, VC, VVE CVV, identificando que existem vogais em todas as sílabas.
1)Procure as palavras relacionadas com as festas juninas:
amendoim – barracas – chapéu – milho – quadrilha – argola – caipira – churrasco – pescaria –
sanfona – bandeirinhas – canjica – fogueira – pipoca – santos .

Quero ver você Arrasar!!!!!!!!!!!
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Nome:_________________________________________________________________
Data de emissão: 22/06/2020 Série: 3º Ano-Érico Veríssimo
Professora: Luciene
Data de devolução: 29/06/2020.
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
Objeto de conhecimento: Procedimento de cálculos (mental e escrito) com números naturais:
adição e subtração.
Habilidades: (EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para
resolver problemas envolvendo adição e subtração com números naturais.
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COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
Objeto de conhecimento: Leitura, interpretaçãoe representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos
de barra.
Habilidades: (EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada,
gráficos de barras ou de colunas.

Júlia fez uma pesquisa com seus colegas para descobrir o sabor de gelatina de que eles mais
gostavam. Ela colocou o resultado no gráfico. Observe o gráfico abaixo e responda.

a-)Qual o sabor preferidodos alunos?___________________
b) Qual o sabor preferido por uma dezena de alunos?___________________________
c) Quantos alunos preferiram morango e uva? (Faça a operação abaixo.)
d) Quantos alunos preferiram laranja e limão? (Faça a operação abaixo.)
e) Qual a diferença entre a quantidade de alunos que gostam de uva e de laranja? (Faça a operação
abaixo.)
Operação C

Operação D

Operação E
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COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS
Objeto de conhecimento:Saúde Auditiva e Visual
Habilidades: (EF03CI03) Discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e
visual considerando as condições do ambiente em termos de som e luz.
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ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Nome:_________________________________________________________________
Data de emissão: 22/06/2020 Série: 3º Ano- Érico Veríssimo
Professora: Luciene
Data de devolução: 29/06/2020.
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS
Objeto de conhecimento: Saúde Auditiva e Visual
Habilidades: (EF03CI03) Discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e
visual considerando as condições do ambiente em termos de som e luz.
*Este texto apresenta as causas e consequências do mau uso de dispositivos móveis.
O PERIGO DAS TELINHAS
Passar muito tempo “grudado” em dispositivos eletrônicos móveis, como celulares ou tablets, pode
trazer danos aos olhos e afetar o desenvolvimento.
Permanecer muito tempo com o celular próximo ao rosto pode causar danos à visão. Essa
atividade pode ter como consequênciaa miopia, que é caracterizada pela dificuldade de enxergar
com clareza objetos distantes.
A substituição total das brincadeiras tradicionais, que estimulam a coordenação motora,
tradicionais, que estimulam a coordenação motora, os reflexos e o contato físico direto, por jogos
em dispositivos eletrônicos pode causar também danos à audição, à gustação, ao olfato e ao tato.
Isso acontece porque o desenvolvimento dos sentidos depende da interação com o ambiente.
Porém, os jogos virtuais também ajudam a desenvolver a criatividade e a velocidade de
raciocínio. Por isso, recomenda-se que esses dispositivos sejam utilizados com moderação. É
importante fazer pausas no uso e também brincar e interagir “no mundo real”.
1-) O que podemos concluir após a leitura do texto? Faça um X.
( ) O texto afirma que os dispositivos móveis só causam problemas à saúde e devem ser evitados.
( )O texto afirma que existem benefícios e malefícios causados pelo uso de dispositivos móveis.
2-) Complete o esquema escrevendo os exemplos de causas e consequências apresentados no texto.

Causa

Consequências
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COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
Objeto de conhecimento: Paisagens Naturais e Antrópicas em transformação
Habilidades: (EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos atuam na
produção e na mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de vivência,
comparando-os a outros lugares.
OS PROBLEMAS AMBIENTAIS
O desenvolvimento de grande parte das atividades econômicas realizadas pelo ser humano
depende diretamente da exploração dos recursos naturais.
No entanto, o aumento excessivo da exploração desses recursos, assim como a forma
predatória em que as atividades são realizadas, vem causando inúmeros problemas ambientais.
OS PROBLEMAS AMBIENTAIS NO CAMPO
A forma como muitas atividades econômicas do campo são realizadas tem causado muitos
problemas ambientais.
Entre esses problemas estão os desmatamentos, as queimadas, a contaminação dos solos e
dos cursos d’água, e também a erosão dos solos e o assoreamento dos rios e dos lagos.
Desmatamentos: Extensas áreas de florestas vêm sendo derrubadas para a retirada de
madeira ou para serem substituídas por lavouras e pastagens. Com a derrubada dessas florestas,
muitas espécies de plantas e animais correm o risco de serem extintas.
Queimadas: Em muitas áreas rurais do nosso país, a prática da queimada é realizada para
ampliação das áreas de lavoura e criação de animais. Embora proibida no Brasil, as queimadas
continuam sendo realizadas, causando a devastação da vegetação natural, dos animais silvestres
além da poluição do ar.
Contaminação do solo e de rios: A aplicação inadequada e excessiva de produtos químicos
nas lavouras, como agrotóxicos e fertilizantes, contaminam o solo e os alimentos. Além disso as
chuvas podem carregar os restos desses produtos que ficam nas lavouras e no solo para rios e lagos,
contaminando suas águas.
Erosão e assoreamento: Com a retirada da vegetação para a formação de pastagens e
lavouras, o solo fica mais exposto a erosão, que acontece com a ação das chuvas e dos ventos, que o
desgasta, um problema que empobrece o solo causando a destruição das matas ciliares e o
assoreamento de rios e lagos.
*Assoreamento é o acúmulo de materiais como terra, areia e lixo no fundo de rios e lagos.
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Nome:_________________________________________________________________
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COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
Objeto de conhecimento: Paisagens Naturais e Antrópicas em transformação
Habilidades: (EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos atuam na
produção e na mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de vivência,
comparando-os a outros lugares.
ATIVIDADES
1-)De acordo com o texto da folha anterior: OS PROBLEMAS AMBIENTAIS, faça as atividades
abaixo:
a-) Cite 04 problemas ambientais que ocorrem nas áreas rurais:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2-) Complete as frases com as palavras do quadro e descubra algumas ações que podem proteger a
natureza:
Vegetação–
agrotóxicos- ciliaresreflorestamento pessoas
a-) Os _______________________ devem ser utilizados sobre orientação de um agrônomo e, se
possível, devem ser substituídos por produtos que não prejudiquem a saúde das _______________
e dos animais.
b-) A conservação das matas __________________ é importante para proteger os cursos d’água e
as suas nascentes.
c-) Evitar as queimadas, os desmatamentos e promover o _____________________________ são
algumas das maneiras de conservar a _______________________ e os animais que nela habitam.

Com paciência e dedicação, logo estaremos juntos de novo!
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COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
Objeto de conhecimento: A cidade e suas atividades.
Habilidades: (EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de
outros tempos e espaços, analisando e permanências.
* O texto a seguir apresenta algumas causas e consequências do número excessivo de automóveis
nas grandes cidades brasileiras.
A OPÇÃO PELO AUTOMÓVEL
Conheça duas causas do grande número de automóveis.
* Falta de transporte coletivo de qualidade. As linhas de metrô e trem não atendem toda
cidade. Na maioria das vezes, estão superlotadas. Os usuários dos ônibus enfrentam longas esperas
nos pontos; as viagens são demoradas e desconfortáveis.
* Incentivo à compra de automóveis. A compra de carros é incentivada por meio de
facilidades, como prazos de pagamento mais longos, parcelamentos ou juros mais baixos.
Agora, veja duas consequências do número excessivo de carros.
*Congestionamentos. Milhares de automóveis circulando ao mesmo tempo provocam
engarrafamentos. As pessoas passam cada vez mais tempo no trânsito, deixando de estar com a
família e os amigos.
* Aumento da poluição: Os automóveis emitem muitos poluentes. O ar poluído, provoca
ou intensifica doenças respiratórias e alergias.
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COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
Objeto de conhecimento: A cidade e suas atividades.
Habilidades: (EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de
outros tempos e espaços, analisando e permanências.
ATIVIDADES
*Faça as atividades de acordo com o texto da folha anterior: A OPÇÃO PELO AUTOMÓVEL.
1-)Preencha a tabela com as causas e as consequências da grande quantidade de automóveis, citados
no texto.
GRANDE QUANTIDADE DE AUTOMÓVEIS
CAUSAS
CONSEQUÊNCIAS

2-) Entreviste um adulto sobre o principal meio de transporte que ele utiliza para se locomover. Para
isso siga o roteiro abaixo e escreva um texto em seguida com suas descobertas. Use o verso da
folha.
*Nome do entrevistado;
* Que meio de transporte ele mais utiliza para se deslocar de casa para o trabalho e vice-versa?
* Por que ele optou por esse meio de transporte?
* Como essa escolha afeta o dia a dia dele?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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COMPONENTE CURRICULAR: ARTES
Objeto de conhecimento: Artes visuais.
Habilidades: (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.

INVERNO 2020
Faça um belo colorido no desenho abaixo.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Atividades Pedagógicas – 3° ano - Ensino Fundamental
Componente: Educação Física
Nome:
Turma:
Professor: Eustáquio Cândido da Silva

Data de emissão: 23/06 - Devolução: 30/06

Vamos aprender?
Vamos aprender agora, cinco regras básicas sobre manuseio das bolas em jogos durante
a aula de educação física, isso é, porque não podemos chutar algumas bolas e como
devemos usá-las corretamente.
1° regra: Em uma partida de vôlei, após o saque, cada time só poderá tocar a bola três
vezes. Durante uma partida de vôlei é permitido usar os braços e as mãos, sendo proibido
chutar a bola de vôlei para não deformá-la e deixar o seu manuseio mais difícil.
2° regra: Em uma partida de handebol, o jogador tendo a posse da bola tem o direito de
dar apenas três passos. Em seguida, deve passar a bola adiante. O jogo é
supervisionado por dois árbitros em quadra. Não é permitido chutar a bola de handebol.
3° regra: Em um jogo de basquete, em todo o tempo o jogador deve quicar e jogar a bola
sempre com as mãos, não se pode chutar a bola de basquete. Se tocar em outro jogador,
é falta. No lance livre, os jogadores não devem entrar na área marcada.
4° regra: Em uma partida de futsal, o jogo sempre será supervisionado por um árbitro.
É permitido o uso dos braços, do tronco, da cabeça, das pernas e dos pés para o manejo
e condução da bola. O uso das mãos é proibido a todos os jogadores, com exceção dos
goleiros. Em caso de falta, um jogador pode receber do árbitro um cartão amarelo ou um
cartão vermelho, igual a um jogo de futebol.
5° regra: Em uma partida de totó, para começar o jogo deve-se começar com um par ou
ímpar, o vencedor tem o direito de decidir se sai com a bola ou se escolhe o lado da
mesa. A bola deve ser colocada com a mão na posição central da barra de meio campo.
Após ter certeza que o time está pronto para jogar, deve-se movimentar a bola de uma
forma que toque pelo menos em 2 bonecos antes de chutar a gol. Se a bola sair da mesa
deverá ser colocada na defesa do time oposto que causou a saída da bola. É um jogo de
mesa e não deve chutar a bola.
Já na sinuca, As partidas podem ter dois ou mais jogadores, que usarão uma bola branca,
e sete coloridas valendo: vermelha 1; amarela 2; verde 3; marrom 4; azul 5; rosa 6 e preta
7 pontos. A bola de menor valor em jogo será sempre considerada como a “bola da vez” e
as demais como “numeradas”. O inicio da partida será decidida por sorteio e quem ganhar
escolherá qual jogador sairá. As saídas das partidas seguintes serão alternadas. Na saída
deverá ser jogada a bola 1, e repetida tantas vezes quantas necessárias. O jogo estará
terminado quando um dos jogadores conseguirem atingir o número estipulado de vitórias
determinado para consagrar como vencedor. É um jogo de mesa e não é permitido chutar
as bolas de sinuca.
Leia mais em:

Brainly.com.br - https://brainly.com.br/tarefa/8063972#readmore
Esporte Express - https://www.esportesexpress.com/regras/regras-de-pebolim-toto/regrasde-pebolimbasicas#:~:text=B%C3%A1sicas,fica%20com%20a%20op%C3%A7%C3%A3o%20reman
escente.
Noel snooker -https://noelsnooker.com.br/regras/regra-brasileira/
1) Conforme o texto acima, coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso.
a) ( ) Pode chutar a bola de vôlei.
b) ( ) Posso brincar com a bola de vôlei.
c) ( ) Não pode chutar a bola de futebol.
d) ( ) É permitido chutar a bola de handebol.
e) ( ) Não pode chutar a bola de basquete.
f) ( ) Posso chutar a bola de sinuca.
g) ( ) É permitido chutar a bola de futsal.
h) ( ) Posso brincar na quadra.
i) ( ) Posso rolar na quadra.
j) ( ) Posso pular dentro da quadra.
k) ( ) É permitido correr na quadra
l) ( ) É permitido jogar lixo na quadra.
m) ( ) É correto jogar lixo no lixo.
n) ( ) Não posso jogar lixo na quadra.
o) ( ) Não pode correr na quadra.
p) ( ) Não pode rolar na quadra.
q) ( ) Não posso jogar bola na quadra.

