COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 03-08-2020
DATA DE ENTREGA: 10-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 03 /08 /2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Estratégia de leitura
Habilidade: EF15LP02

HISTÓRIA DA SEMANA
Tia Rosângela vai contar uma história muito legal. Assistam com muita atenção e dois responda as
perguntas abaixo.
1- Qual é o título da história?
________________________________________________________________________________
2- O que ela fala sobre o autor?
________________________________________________________________________________
3- A folha estava voando e pousou onde?
________________________________________________________________________________
4- O que a folha queria ser?
________________________________________________________________________________
5- Mas enquanto transformava a folha a menina fez algumas sugestões do que ela poderia ser.
Quais foram essas sugestões? Encontre-as no caça palavras.
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6- Por onde o barquinho navegou?
________________________________________________________________________________
7- Você sonha em ser o quê? Conte-nos.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 03-08-2020
DATA DE ENTREGA: 10-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 04 / 08/ 2020
Unidade Temática: Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma).
Objeto de Conhecimento: Escrita autônoma
Habilidade: EF35LP27
Leia o convite abaixo

Retire do convite as seguintes informações:
1- Objetivo do convite.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2- Quem está sendo convidado.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3- A mensagem.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4- O local do evento.
________________________________________________________________________________
5- A data em que vai acontecer o evento.
________________________________________________________________________________
6- O horário que irá acontecer o evento.
_______________________________________________________________________________
7- O remetente é o indivíduo ou entidade que remete uma mensagem para um destinatário que o
recebe.
Quem é o remetente? __________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 03-08-2020
DATA DE ENTREGA: 10-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 07 / 08 /2020
Unidade Temática: Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: / Planejamento de texto/Progressão temática e paragrafação
Habilidade: EF35LP09
AGORA É COM VOCÊ!!
Crie um convite para a sua festa de aniversário.
Convide alguém que você gosta muito para o evento.
Para fazer o convite pense:
- Quem está sendo convidado?
- Qual é o motivo do convite?
- Quem está convidando?
- Qual o local da Festa?
- Qual é a data? E o horário?

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 03-08-2020
DATA DE ENTREGA: 10-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 07 / 08 /2020
Unidade Temática: Grandezas e medida
Objeto de Conhecimento: Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos,
duração de eventos e reconhecimento de relações entre unidades de medida de tempo
Habilidade: EF03MA22
1- Observe o calendário ao lado.

Agora faça o que se pede.
A) Quantos meses tem um ano?
_______________________________________________________________________________
B) Qual o primeiro mês do ano?
________________________________________________________________________________
C) Qual o sexto mês do ano?
___________________________________
D) Qual o décimo mês do ano?
Um SEMESTRE corresponde ao
___________________________________
período de tempo de seis meses
consecutivos. Um ano costuma ser dividido
em dois semestres ou doze meses.

2- Então responda quantos semestre tem um ano?
________________________________________________________
3- Quais os meses corresponde ao primeiro semestre?

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 03-08-2020
DATA DE ENTREGA: 10-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 05 / 08 /2020
Unidade Temática: Probabilidade e estatística
Objeto de Conhecimento: Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla
entrada e gráficos de barras.
Habilidades: EF03MA27
1- O gráfico abaixo mostra os aniversariantes do 1º semestre da nossa sala do 3º ano e a professora
fez um levantamento e descobriu que:
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A) O mês que tem mais aniversariantes é o mês de?
________________________________________________________________________________
B) Os meses que não tem aniversariantes nenhum?
________________________________________________________________________________
C) Em março e abril são _________ aniversariantes.
D) Os meses em que são 2 aniversariantes?
________________________________________________________________________________
E) Qual o total de aniversariantes do 1º semestre? _______________________________________

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 03-08-2020
DATA DE ENTREGA: 10-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 03 / 08 /2020
Unidade Temática: Números
Objeto de Conhecimento: Problemas envolvendo significados da adição e da subtração: juntar,
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades
Habilidades: EF03MA06

SITUAÇÕES PROBLEMAS
1- Natalia quer ajudar a mamãe a comprar os docinhos para a festa de aniversário. Ela tem 55 reais
e vai ganhar 63 reais da sua tia.
A) Com quantos reais Natalia vai ficar?

B) Os docinhos vão ficar em 200 reais. Vai dar para Natalia pagar sozinha? Quanto vai faltar?

2- Os aniversariantes de fevereiro Bianca, Kaila e Raulino resolveram a comemorar
o aniversário juntos. As mamães compraram 200 quibes, 100 coxinhas e 150
pasteis. Quantos salgados elas compraram?

3- Cauã convidou 159 pessoas para sua festa de aniversário, mas só 100 confirmaram presença.
Quantas pessoas não confirmaram a presença?

4- Como a Ariany e o Ryan são os últimos aniversariantes do 1º semestre resolveram
fazer uma festinha juntos na escola. Comparam 6 litros de refrigerante cada um. Quantos
refrigerantes tem no total?

COMPONENTE CURRICULAR ARTE
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 03-08--2020
DATA DE ENTREGA: 10-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 07 /08 /2020
Unidade Temática: Artes visuais
Objeto de Conhecimento: Materialidades
Habilidade: EF15AR04
Beatriz e Raulino resolveram confeccionar um lindo painel com o nome dos aniversariantes do
primeiro semestre para colocar no Whatsap. VAMOS AJUDÁ-LOS!!

COMPONENTE CURRICULAR ENSINO RELIGIOSO
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 03-08-2020
DATA DE ENTREGA: 10-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 03/ 08 /2020
Unidade Temática: Identidades e alteridades
Objeto de Conhecimento: O eu, a família e o ambiente de convivência
Habilidade: EF02ER02
Irmãos e amigos,
Arjona Delia
Amigos são irmãos
que escolhemos,
aqueles que lhe oferecem uma mão
quando você se encontra perdido.
São as portas que se abrem
e se juntam às estradas,
quando você precisa que
seus braços sejam estendidos.
Os raios suaves do sol,
que lhe dão calor e abrigo.
O amor é fortalecido
quando você tem um amigo!
Escreva o nome de seus amigos?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Por que você acha que eles são amigos?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Como é maravilhoso termos amigo!
Vamos criar a árvore da amizade?
Não esqueça quero ver as fotos. Escreva nos corações abaixo palavras que represente a
amizade e cole na copa da árvore

ÁRVORE DA AMIZADE

COMPONENTE CURRICULAR CIÊNCIAS
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 03-08-2020
DATA DE ENTREGA: 10-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 06 / 08 /2020
Unidade Temática: Matéria e Energia
Objeto de Conhecimento: Produção de som; Efeitos da luz nos materiais; Saúde auditiva e visual
Habilidade: EF03CI02

Qualquer ruído produzido por alguns objetos, denominamos de som. Você pode ver que o som está
por toda parte e quase tudo produz som. Mas para que o som ocorra é necessário que haja
VIBRAÇÃO.
Assinale a alternativa correta:
A) O despertador está produzindo som porque sua campainha:
( ) está vibrando

( ) não está vibrando

B) O violão está produzindo som porque suas cordas:
( ) estão vibrando

( ) não estão vibrando

C) Se você vibrar a sua régua, o que vai acontecer
( ) não produzirá som

( ) produzirá som

D) Toda vez que um objeto vibra, produz som. Então podemos concluir que o som:
( ) depende das vibrações dos objetos

( ) independem das vibrações dos objetos

COMPONENTE CURRICULAR GEOGRAFIA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 03-08-2020
DATA DE ENTREGA: 10-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 05 / 08 /2020
Unidade Temática: Conexões e escalas
Objeto de Conhecimento: Paisagens naturais e antrópicas em transformação
Habilidade: EF03GE04
Se a cada ano há um aumento no número de pessoas no
planeta Terra, podemos concluir que também haverá um
aumento na produção de lixo e também no consumo de
água. É por esse motivo que é extremamente importante
fazer o uso consciente da água e descartar o lixo também
de forma consciente. Mas será que todas as pessoas
sabem consumir água da forma correta e descartar o lixo
como deveriam?

1)
Na casa em que você vive com sua família, nos cômodos em que a luzes ficam acesas por
mais de 4 horas, as lâmpadas são econômicas (fluorescentes)?
________________________________________________________________________________
2)
Quando você toma banho, você demora mais do que 10 minutos?
________________________________________________________________________________
3-A partir das imagens abaixo, dê dicas de como utilizar a água de forma consciente.

Figuras adaptadas do site: http://www.copasa.com.br/

COMPONENTE CURRICULAR HISTÓRIA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 03-08-2020
DATA DE ENTREGA: 10-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 04 /08 /2020
Unidade Temática: As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município
Objeto de Conhecimento: O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais e étnicos que compõem
a cidade e os municípios: os desafios sociais, culturais e ambientais do lugar onde vivem.
Habilidade: EF03HI01
A evolução dos meios de transporte
DA TRAÇÃO ANIMAL AOS VEÍCULOS TERRESTRES MOTORIZADOS
A domesticação de animais possibilitou que eles fossem utilizados nos
transportes de pessoas e de cargas.
Com a invenção da roda, surgiram as carroças puxadas por animais,
como cavalos e bois.
Depois, com a invenção da máquina a vapor, dos motores elétricos e
dos motores movidos a partir da queima de combustíveis, o transporte
terrestre passou a ser realizado por trens, automóveis, ônibus e caminhões, entre outros veículos.
A cada dia os meios de transporte se modernizam mais, ganhando maior velocidade, eficiência e
conforto.
DA MARIA-FUMAÇA AOS TRENS MAIS VELOZES
O trem é um meio de transporte no qual uma locomotiva puxa vários
vagões, que podem ser de passageiros ou de carga. Antes da invenção
da locomotiva, esses vagões eram puxados por animais.
A primeira locomotiva foi inventada há cerca de 200 anos. Ela era lenta e
movida a vapor. Por soltar muita fumaça ficou conhecida como "MariaFumaça".
Desde a invenção da Maria-Fumaça aos dias atuais, os trens se modernizaram e ficaram mais
velozes.
_______________________________________________________________________________
1) Dê exemplos de meios de transporte e escreva para que servem.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2) Como podem ser os meios de transporte?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3) Ligue o meio de transporte ao profissional que dirige e depois ao local de onde ele parte:
trem
motorista
aeroporto
navio
piloto
estação ferroviária
ônibus
maquinista
cais do porto
avião
timoneiro
estação rodoviária

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
DATA DE ENTREGA: 10/08/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 07/08/2020
Unidade Temática: Ginásticas
Objeto de Conhecimento: Ginástica geral
Habilidade: (EF35EF07P3)
1 – Yoga é um conceito é uma filosofia, que trabalha o corpo e a mente. Trabalha as emoções, ajuda
as pessoas a agir de acordo com seus pensamentos e sentimentos, além de trazer um profundo
relaxamento, concentração, tranquilidade mental, fortalecimento do corpo físico e o desenvolvimento
da flexibilidade.
Vamos nos exercitar? Escolha um lugar tranquilo em sua casa, se quiser coloque uma música
relaxante e faça os movimentos dos animais da ginástica da Yoga, como está representado
abaixo:
Espero que tenha se divertido com
essa atividade. Agora me conte:
 Qual foi o animal que
você mais gostou de fazer?

 Qual foi o animal que
você achou mais difícil de fazer?

 Qual animal você
achou mais engraçado de fazer?

