COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO:10-08-2020
DATA DE ENTREGA: 17-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 10 / 08 /2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Estratégia de leitura
Habilidade: EF15LP02

FICHA LITERÁRIA
Hoje a história é com a Tia Rosângela!!
Vamos assistir a história e depois
preencher os dados?

1- Nome do livro: _________________________________________
2- Autora: ____________________________________________
3- Editora: _____________________________________________
4- Quais os personagens da história?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5- Será por que o vovô queria plantar rabanete?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6- O que o vovô precisou fazer para que o rabanete crescesse e ficasse grandão?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7- Quem ajudou o vovô a puxar o rabanete?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8- O rabanete era tão grande que deu para todos comerem e ainda sobrou um pouco para minhoca
que passava por ali. E você também gostaria de passar por ali para comer um pedaço de rabanete?
Por quê?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR LINGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 10-08-2020
DATA DE ENTREGA: 17-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 11 /08 /2020
Unidade Temática: Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: / Planejamento de texto/Progressão temática e paragrafação
Habilidade: EF35LP09
Observe as imagens abaixo e crie sua história não esqueça o título.

_________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 10-08-2020
DATA DE ENTREGA: 17-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 12 / 08 /2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Compreensão
Habilidade: EF35LP03
Leia o texto:

Rabanete
Rabanete é uma planta originária da região mediterrâneo. Quando
adulta, a planta mede ente 15 e 20 cm de altura. Sua raiz é um tipo de
caule, comestível, de cor vermelha e sabor picante.
É fonte de vitamina C, que protege contra gripe e resfriados, contém
uma boa quantidade de potássio, evitando a perda de colágeno: sódio, que
auxilia na digestão; e magnésio, importante para manter ativo o sistema
nervoso. Possui poucas calorias, por isso é recomendado para pessoas que
estão em dietas de emagrecimento.
O rabanete deve ser conservado, preferencialmente, em geladeira, dentro de saco plástico.
Ao compra-lo, prefira os rabanetes lisos, firmes e sem rachaduras.
http://www.brasilescola.com / saúde/rabanete.htm
Responda:
1- Sobre o que o texto fala?
( ) sobre as plantas
( ) sobre vitaminas
( ) sobre o rabanete
2- De acordo com o texto, onde o rabanete deve ser conservado?
( ) Preferencialmente em potes
( ) preferencialmente em geladeira
( ) preferencialmente nos pratos

3- Para que serve este texto?
( ) Para fazer um convite

( ) Para dar uma informação

( ) Para divertir

4- Leia:
“ O vovô quis arrancar o rabanete para comer no almoço. Então ELE foi para a horta e começou a
puxar o rabanete”.
A palavra em destaque, refere-se a quem?
( ) rabanete
( ) vovô
( ) almoço
5- Quais os beneficios do rabanete para nossa saúde?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 10-08-2020
DATA DE ENTREGA: 17-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 10 / 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
AS COISAS DO PAPAI
Veja as quantidades:

Represente no gráfico e responda:
A) Quantas calças papai tem?
______________________________
B) E quantas camisas?
______________________________
C) Qual a diferença de camisas e calças?
_____________________________
D) Quantos bonés e cintos papai tem ao
todo?
______________________________
E) Marque a verdadeira.
(
) Papai tem 11 calças a mais que
camisa.
(
) Papai tem 2 vezes a mais de camisas
que bonés .
(
) Papai precisa de 3 cintos a mais para
ficar igual ao número de bonés.

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 10-08-2020
DATA DE ENTREGA :17-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 13 / 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
1- Complete corretamente
Eu tenho _____ caixas com ______lápis em cada caixa.
Portanto, _______ x______ =________

Eu tenho ________ dados
Portanto

mostrando a quantidade______.
______ x ______ = _________

Eu tenho _______ vasos com _______ flores em cada.
Portanto _________ x______= __________

2- LOTERIA DA MULTIPLICAÇÃO (Pinte o resultado correto após representar em desenhos)
OPERAÇÃO
2X3=
3X4=
3X9=
2X7=
2X6=
3X5=
2X5=
3X6=
2X8=
3X2=
2X1=

A
4
12
25
14
13
15
20
14
24
2
3

B
6
10
27
27
14
20
30
16
20
4
5

C
8
14
34
20
16
10
10
12
16
6
6

D
10
16
10
12
12
5
40
18
7
8
2

REPRESENTANDO EM DESENHOS
O O O + O O O = OOOOOO

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 10-08-2020
DATA DE ENTREGA: 17-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 14 / 08 /2020
Unidade Temática: Números
Objeto de Conhecimento: Composição e decomposição de números natural
Habilidade: EF03MA02
Houve uma festa na escola para comemorar o Dia dos Pais. Para entrar na festa foram feitas 2 filas
dos pais dos alunos do 3º ano A e 3º ano B

3º ano A

3º ano B

1- Agora faça o que se pede de acordo com a informações.
A) Pinte de azul o pai do Lucas. Ele é o segundo da fila da turma B.
B) Pinte de verde os pais do Joaquim. Eles são os segundo e terceiro da fila da turma A.
C) O pai da Vanessa está de óculos e chapéu. Então Vanessa é de qual turma? ____________
D) A Vovó de Lívia e Arthur foi na festa, ela ocupa o terceiro lugar na fila da turma B. Pinte de
vermelho.
2- Na entrada foi distribuído uma ficha com números para o sorteio de uma cesta de café da manhã
e uma mini pizza.
458

439

31

190

340

56

100

A) Qual o maior número? _____________
B) Em que numeral o 9 está na casa das dezenas___________
C) O número que saiu no sorteio da Cesta foi o que representa: três centenas e quatro dezenas.
Qual é o número? ________________
D) O número que ganhou a mini pizza foi o número que representa uma centena. O número é o
_______________

COMPONENTE CURRICULAR ARTE
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO:10-08-2020
DATA DE ENTREGA: 17-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 14 / 08 /2020
Unidade Temática: Artes visuais
Objeto de Conhecimento: Materialidades
Habilidade: EF15AR04
Vamos escrever um lindo cartão para o papai?
Pinte e recorte

COMPONENTE CURRICULAR ENSINO RELIGIOSO
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 10-08-2020
DATA DE ENTREGA: 17-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 10 / 08 /2020
Unidade Temática: Identidades e alteridades
Objeto de Conhecimento: O eu, a família e o ambiente de convivência
Habilidade: EF02ER02

Origem da comemoração no Brasil
No Brasil, o dia dos pais só foi comemorado pela primeira vez em 1953, no dia 16 de agosto. Ao
contrário do que ocorreu nos EUA, essa data não foi pensada como forma de homenagem local e
simples, que se alastrou depois, sem planejamento. Na verdade, ela foi pensada por um publicitário
chamado Sylvio Bhering, à época diretor do jornal O Globo e da rádio homônima.
O objetivo de Bhering era tanto social quanto comercial. A tentativa inicial foi associar a data ao dia
de São Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus Cristo, que é comemorado em 16 de agosto, no
calendário litúrgico da Igreja Católica, já que a população brasileira era predominantemente
constituída de católicos. No entanto, nos anos seguintes, a data também foi deslocada para um
domingo, o segundo domingo do mês de agosto – e assim permanece até hoje.

O nome do meu pai é ______________________________________________________________
Meu pai tem _________________ anos
Meu pai passa a maior parte do seu dia ________________________________________________
________________________________________________________________________________
Meu pai é muito bom em ___________________________________________________________
Meu pai sempre diz_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Quando meu pai pode brincar, nós sempre ______________________________________________
Eu amo meu pai porque _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Meu pai me ama porque
______________________________________________________
______________________________________________________
Meu pai fica triste quando_________________________________
______________________________________________________
Quando meu pai está feliz ele ______________________________
______________________________________________________
Por que é preciso a obediência aos pais?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR CIÊNCIAS
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 10-08-2020
DATA DE ENTREGA: 17-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 13 / 08 /2020
Unidade Temática: Matéria e Energia
Objeto de Conhecimento: Produção de som; Efeitos da luz nos materiais; Saúde auditiva e visual
Habilidade: EF03CI02
1- Quais são as propriedades do som?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
2- Complete a cruzadinha com as propriedades de sons a que se
refere a situações abaixo:

Leia o texto do
livro de Ciências
páginas 71 a 72
e responda:

1- O choro do bebê é muito estridente
2 – A ambulância está longe, mas já consigo ouvir a sirene.
3- Reconheço essa voz! É do meu amigo Mateus!
4- O despertador tocou por 5 minutos sem parar.
3
1
2

4

3- Observando a tirinha podemos ver que Cebolinha está emitindo um som com seu tambor e
irritando seu pai, como podemos classificar a propriedade presente nessa cena?

_______________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR GEOGRAFIA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 10-08-2020
DATA DE ENTREGA: 17-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 12 / 08 /2020
Unidade Temática: Conexões e escalas
Objeto de Conhecimento: Paisagens naturais e antrópicas em transformação
Habilidade: EF03GE04
Olha lá na página 138 e
139 do Livro de
Geografia! Vamos saber
mais
sobre
coleta
seletiva e reciclagem.

1- O que podemos fazer com os materiais ou
Resíduos que descartamos após o consumo?
___________________________________________

______________________________________________
2- Converse com um adulto e escreva com suas palavras o que é
coleta seletiva?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3- Pinte as lixeiras de acordo com a cor correspondente a cada material.

4- Agora diz, onde cada material abaixo deve ser colocado?
Lata de refrigerante ______________________ papel rasgado________________________
Casca de banana________________________

Garrafa pet __________________________

Resto de comida ________________________ Sacola plástica _________________________

COMPONENTE CURRICULAR HISTÓRIA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 10-08-2020
DATA DE ENTREGA: 17-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 11 / 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 vive.
Habilidade: EF03HI01
Bibi!! Vamos dar uma
parada para ler as
páginas 126 e 127 do
livro de História e
responder as atividades.

1- Como as pessoas se deslocavam e
carregavam os objetos antigamente?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
2- O que é transporte coletivo?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3- Associe corretamente cada letra abaixo ao tipo de transporte:
T – Terrestre

A – Aéreo

M - Marítimo

4- Qual o transporte que você usa normalmente para se deslocar na sua cidade?

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 10/08/2020
DATA DE ENTREGA: 17/08/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:

Atividade referente ao dia 14/08/2020
Unidade Temática: Ginásticas
Objeto de Conhecimento: Ginástica geral
Habilidade: (EF35EF07P3)
1 – A ginástica é um conceito que engloba modalidades competitivas e não competitivas e envolve a
prática de uma série de movimentos exigentes de força, flexibilidade e coordenação motora para fins
únicos de aperfeiçoamento físico e mental.
 Observe as figuras abaixo e realize os movimentos:

A) Você conseguiu realizar todos os movimentos? ( ) SIM ( ) NÃO
B) Crie um desenho diferente aos das figuras acima e faça um desenho dele

