COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 08-09-2020
DATA DE ENTREGA: 14-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 10 / 09 /2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Compreensão
Habilidade: EF35LP03

VAMOS A HISTÓRIA DA
SEMANA?
1- Que título você daria a história que a Tia Rosângela
contou?
______________________________________________
______________________________________________
2- Onde a nuvem vivia?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
3- Marque a afirmação correta:
A) a nuvem era triste porque não gostava de ser branca.
B) a nuvem era triste porque não gostava de viver no céu.
C) a nuvem era triste porque não gostava de ser nuvem.
D) a nuvem era triste porque queria morar na terra.
4- Observe o desenho e reescreva a parte do texto que o representa:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

5- Qual a mensagem a tia Rosângela nos deixou ao final da história?
( ) Que a nuvem tem que ser bela.
( ) Que devemos buscar ser como as outras pessoas.
( ) Que é ruim ser o que não queremos ser.
( ) Que assim como as nuvens nós temos nosso valor.

COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO:08-09-2020
DATA DE ENTREGA: 14-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 09 /09 /2020
Unidade Temática: Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Planejamento de texto/Progressão temática e paragrafação
Habilidade: EF35LP09

Vamos recontar a história? Não esqueçam do título.
______________________________________________
Era uma vez uma nuvem que não _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
Um dia viu um__________________________________________
______________________________________________________
Mas percebeu que não podia ser um passarinho pois ___________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Uma _______________________ brilhava lá no céu, Mas a nuvem
não tinha o_____________________________________________
E se entristeceu de novo.

Nisso passou um ______________
voando para o espaço. Ai falou:
____________________________
_____________________________________________________
Mas percebeu que não tinha _____________________________
_____________________________________________________
Voltou a ficar triste.

Assim percebeu que o melhor mesmo é ser nuvem, pois as suas
lágrimas molham _________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 08-09-2020
DATA DE ENTREGA: 14-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 08 / 09 /2020
Unidade Temática: Análise linguística/semiótica (Ortografização)
Objeto de Conhecimento: Segmentação de palavras/Classificação de palavras por número de sílabas
Habilidade: EF03LP05

Leia o trecho abaixo e copie as palavras grifadas separe as sílabas e classifique quanto ao número
de sílabas.
Uma pipa voava bem alto, perto das nuvens e então a nuvem pensou: "Já sei! Posso ser uma
pipa como esta!"
E se esticou de um lado, encolheu de outro até ficar parecida com uma pipa. Mas ela não tinha
linha e nenhuma criança lá embaixo para segurá-la. Então percebeu que nunca poderia ser uma
pipa... e de novo se entristeceu.
Palavra
Separação de sílaba
Número de sílaba
Classificação

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 08-09-2020
DATA DE ENTREGA: 14-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 09 / 09 /2020
Unidade Temática: Números
Objeto de Conhecimento: Construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação
Habilidades: EF03MA03

237
-109

645
- 487



907
- 49

700
+319

Agora estude com atenção a tabuada 2, 3 e 4. Depois coloque o resultado

899
+101

537
+479

Complete a trilha abaixo com os resultados:

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 08-09-2020
DATA DE ENTREGA: 14-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 08 / 09 /2020
Unidade Temática: Geometria
Objeto de Conhecimento: Figuras geométricas planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo):
reconhecimento e análise de características.
Habilidades: EF03MA15

FORMAS GEOMÉTRICAS
No castelo das Formas Geométricas, todas as formas queriam ser o
Rei do Castelo, depois de muita confusão, o coração símbolo do amor
ensinou aos seus amigos, triângulo, quadrado, círculo e retângulo que
todos eles são importantes e que entre eles não existe o melhor de
todos e que juntos eles conseguem formar muitas coisas
interessantes.
Fonte: Canal Externato Passos Manoel
1- Coloque os nomes nas figuras geométricas a seguir

2 - Observe os objetos abaixo e diga o formato de qual figura geométrica eles têm.

COMPONENTE CURRICULAR ARTE
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 08-09-2020
DATA DE ENTREGA: 14-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 11 / 09 /2020
Unidade Temática: Artes visuais
Objeto de Conhecimento: Elementos da linguagem
Habilidade: EF15AR02

Rimas com as Formas Geométricas
Eu sou o quadrado Bonito demais
Tenho 4 lados
Todos iguais.
Eu sou o triângulo
Tenho 3 biquinhos
Sirvo de chapéu
Para os palhacinhos.
Eu sou o retângulo
Cresci mais de um lado
Para fazer inveja
Ao Senhor quadrado.
Eu sou o círculo
Sou igual à lua
Sou o mais bonito
Lá da minha rua.

(Autor desconhecido)

O trenzinho tem:
_________ quadrados; _______ círculos; __________ triângulo; e ______ retângulo
Use sua criatividade e faça outro desenho usando as formas geométricas. O desenho poderá
ser feito no verso da folha.

COMPONENTE CURRICULAR ENSINO RELIGIOSO
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 08-09-2020
DATA DE ENTREGA: 14-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 11/ 09 /2020
Unidade Temática: Identidades e alteridades
Objeto de Conhecimento: O eu, a família e o ambiente de convivência.
Habilidade: EF03ER02

PEDINDO DESCULPAS
Quando fazemos algo errado, devemos pedir desculpas.
Pinte apenas o quadrinho que mostra que as crianças estão pedindo desculpas.

Agora escreva uma situação em que você teve que pedir desculpas a alguém.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR CIÊNCIAS
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 08-09-2020
DATA DE ENTREGA: 14-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 10 / 09 /2020
Unidade Temática: Terra e Universo
Objeto de Conhecimento: Características da Terra/Observação do céu/Usos do solo
Habilidade: EF03CI08

Livro de Ciências

1- Observe o céu durante o dia e durante a noite.
O que você viu?
Durante o dia
Durante a noite

2- Complete a cruzadinha
1- O principal astro presente no céu durante o dia.
2- Nome do nosso Planeta
3- O sol é uma ...
4- As estrelas são consideradas astros...

1

3

4

2

3- Por que não podemos olhar para o sol diretamente sem a proteção adequada?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR GEOGRAFIA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO:08-09-2020
DATA DE ENTREGA:14-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 09 / 09 /2020
Unidade Temática: Mundo do trabalho
Objeto de Conhecimento: Matéria-prima e indústria
Habilidade: EF03GE05

1- Leia as páginas 78 a 80 do livro de geografia e responda:
“Por que as pessoas trabalham? ”
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

CRUZADINHA PROFISSÕES
2- Preencha a cruzadinha com profissionais, observando as “dicas abaixo”:

1- Cuida dos dentes
2- Constrói casas
3- Faz pães
4- Apaga incêndios
5- Trabalha em teatros, filmes
6- Recolhe lixo em frente às casas.
7- Faz desenhos
8- Pinta quadros, paredes.

3- Quais as profissões das pessoas que vivem em sua casa?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR HISTÓRIA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 08-09-2020
DATA DE ENTREGA: 14-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 08 /09 /2020
Unidade Temática: O lugar em que vive
Objeto de Conhecimento: A produção dos marcos da memória: a cidade e o campo, aproximações e diferenças
Habilidades: EF03HI08

LEIA AS PÁGINAS 74 E 75 DO LIVRO DE HISTÓRIA E RESOLVA
AS ATIVIDADES PROPOSTAS.

1- Por que algumas regiões do Brasil e favorável ao cultivo de cana-de-açúcar e quais são essas
regiões?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2- Onde eram feitas as plantações de cana-de-açúcar?
________________________________________________________________________________
3- Quem eram os trabalhadores das plantações de cana-de-açúcar?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4- Relacione a 1ª coluna com a 2ª coluna:
1
Casa grande
Pequena igreja onde ocorria as cerimônias religiosas.
2
Senzala
Armação na qual as fôrmas de açúcar secavam.
3
Capela
Equipamento usado para moer a cana e obter um caldo que
depois era cozido até engrossar.
4
Moenda
Construções simples onde abrigava os africanos escravizados.
5
Jirau
Construção com sala, cozinha, quartos e despensa onde morava a
família proprietária do engenho.
5- Quem era o senhor do Engenho?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 08/09/2020
DATA DE ENTREGA: 14/09/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 11/09/2020
Unidade Temática: Lutas
Objeto de Conhecimento: Lutas do contexto comunitário e regional
Habilidade: (EF35EF15P3)
1 – As lutas são caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes que
podem ser realizados por dois ou mais competidores. Existem diferentes estilos de lutas e elas
podem variar conforme as regras.
As técnicas de lutas estão presentes nas artes marciais e também em sistemas militares. No campo
dos esportes ela é considerada a mais antiga modalidade, estando atrás apenas do atletismo.
 Observe as imagens abaixo e faça um colorido em todas que representem a luta:

