COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 15-06-2020
DATA DE ENTREGA: 22-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 15/06/2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Estratégia de leitura
Habilidade: EF35LP05

1- Quais são os personagens que aparecem na tirinha?
________________________________________________________________________________
2- Na primeira quadrinha qual é o sentimento do Chico?
a) felicidade

b) susto

c) medo

d) tristeza

3- Onde Chico Bento está?
________________________________________________________________________________
4- Por que Chico Bento estava com medo de ser castigado?
________________________________________________________________________________
5- Você já deixou de fazer as tarefas de casa por algum motivo? Conte-nos.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6- Qual é o assunto principal do texto?
a) A amizade do Chico com a professora.
b) O cumprimento com as tarefas da escola.
c) A esperteza do Chico.
d) O medo dos pais.

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 15-06-2020
DATA DE ENTREGA: 22-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 18/06/2020
Unidade Temática: Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Produção de textos
Habilidade: EF03LP25
Complete a história abaixo da maneira que quiser seja criativo!!
ERA UMA VEZ...

Era uma vez__________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
que vivia ____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________.
Todos achavam _______________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________.
Até que um dia ________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
Então _______________________________________________________
____________________________________________________________ .
E, assim todos, ________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ .

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 15-06-2020
DATA DE ENTREGA:22-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 18 /06/2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Estratégia de leitura
Habilidade: EF35LP05
A CHUVARADA

Faça uma ilustração para a história e
pinte-a.

Chove na floresta. Ploc! Ploc! Ploc!
Bichos miúdos fogem à procura de um abrigo seguro.
Uma joaninha se refugia debaixo de uma grande folha. A
centopeia, correndo com suas perninhas ligeiras,
desaparecendo num buraquinho com enorme habilidade.
Gotas grudadas numa teia fazem dona aranha reclamar,
nervosa:
– Que chuva fora de hora!
De repente, um pingo enorme cai. Plaft!
O caracol, assustado, esconde-se dentro da casa dele. E a
chuva continua na floresta. Ploc! Ploc! Ploc!
Um grilo, com as patas molhadas, suplica: – chuva, vá
embora!
Mas, lá no brejo, o sapo comemora, aplaudindo a
chuvarada.
(Maria Luiza)

1) Qual o título do texto? ____________________________________________________________
2) Quem é o autor? ________________________________________________________________
3) Onde se passa a história? _________________________________________________________
4) Quais são os personagens do texto? ________________________________________________
________________________________________________________________________________
5) Quantos parágrafos há no texto? _________________________________
6) Quais animais gostaram da chuva?
________________________________________________________________________________
7) Em sua opinião por que o sapo gosta da chuva?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8) Quais animais não gostaram da chuva?
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 15-06-2020
DATA DE ENTREGA: 22-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 15/06/2020
Unidade Temática: Grandezas e medidas
Objeto de Conhecimento: Significado de medida e de unidade de medida
Habilidade: EF03MA18
1- Veja o calendário abaixo e complete-o seguindo os comandos.
1º) Escreva o nome do mês atual.
2º) Escreva os números dos dias
nos quadradinhos.
3º) Desenhe um bolo ou outro
símbolo nos dias de aniversário
de seus colegas de turma.
4º) Faça também outros símbolos
para
representar
as
datas
comemorativas.
5º) Pinte de azul o dia de hoje.
6º) Pinte de amarelo
segunda-feira do mês.

a

1º

7º) Pinte de verde o último
sábado.

Responda as perguntas, utilizando o calendário acima.
1. Quantos dias há neste mês? ___________
2. Quantas semanas completas? __________
3. Quantos dias há em cada semana? _________
4. Há mais dias em uma semana ou em um mês? _______________

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 15-06-2020
DATA DE ENTREGA: 22-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 17/06/2020
Unidade Temática: Probabilidade e estatística
Objeto de Conhecimento: Coleta, classificação e representação de dados referentes a variáveis
categóricas, por meio de tabelas e gráficos
Habilidade: EF03MA27

a) Qual foi o dia que vendeu menos chocolates? ____________________________________
b) Qual foi o dia “campeão de vendas de chocolates? ________________________________
c) Qual foi a diferença de vendas entre o dia que vendeu mais e o dia que vendeu menos?
__________________
d) Qual foi o total de chocolates vendidos durante a semana toda? ________________________
e) Quantos chocolates foram vendidos nos três primeiros dias da semana? __________________
f) Qual o dia que ficou em quinto lugar na venda de chocolates? ___________________________
RESOLUÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 15-06-2020
DATA DE ENTREGA: 22-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 19/06/2020
Unidade Temática: Números
Objeto de Conhecimento: Reta numérica
Habilidade: EF03MA04

1- Cada criança está escondendo um número na reta numérica. Você consegue descobrir quais
são?

2- Como você descobriu o número de cada reta?
1ª Reta: _________________________________________________________________________
2ª Reta __________________________________________________________________________
3º Reta__________________________________________________________________________
3- Qual o maior número escondido? Escreva por extenso.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO:15-06-2020
DATA DE ENTREGA: 22-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 15/06/2020
Unidade Temática: Identidades e alteridades
Objeto de Conhecimento: O eu, a família e o ambiente de convivência
Habilidade: (EF02ER01)

Leia a tirinha abaixo:

1 – Na tirinha que você leu, o personagem Armandinho conversa com seu pai sobre o Preconceito.
O pai do menino compara o preconceito à:
(a) uma lesma
(b) um sofrimento
(c) uma doença
(d) um desvio de caráter
2 – Como o Preconceito pode ser transmitido?
(a) por um vírus
(b) por uma bactéria
(c) pelos inimigos
(d) pelos pais, amigos da escola e até pela TV.
3 – O pai de Armandinho explica ao filho que Preconceito tem cura, que pode ser tratado com:
(a) remédios
(b) educação
(c) atividade física
(d) alimentação
4- E você já sofreu algum preconceito? Se a resposta for sim, como se sentiu?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5- Converse com as pessoas da sua casa e escreva o que elas pesam sobre o preconceito.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 15-06-2020
DATA DE ENTREGA: 22-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 19/06/2020
Unidade Temática: Artes visuais
Objeto de Conhecimento: Contextos e práticas
Habilidade: EF15AR01

Cores quentes ou frias
As cores possuem seus valores de luminosidade. Algumas são mais alegres mais vivas, essas
classificamos de cores quentes (o amarelo, o laranja e o vermelho). Elas lembram o sol, o fogo e,
transmitem o estímulo, o calor, a aventura. Por isso elas são derivadas do vermelho.
As cores que são mais escuras e tristes classificamos como cores frias (o azul, violeta (roxo ou
púrpura) e verde) . Elas lembram o frio, a sombra, a calma. Essas cores são derivadas do azul.
Há cores que são equilibradas como: o amarelo. Os tons de roxo podem ser classificados como
quentes ou frios, pois apresentam tanto o azul como o vermelho.
1.Pinte a paisagem com cores frias

2.Pinte a paisagem com as cores quentes

3- Quais cores você achou mais bonitas?

(

) cores quentes

( ) cores frias

4- Vamos brincar com as cores? Pinte o quadrado com a duas cores que cor você irá encontrar?
Azul + amarelo =

Amarelo + vermelho=

Vermelho + azul =

.

__________________

_____________________

___________________

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 15-06-2020
DATA DE ENTREGA: 22-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 17/06/2020
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo
Objeto de Conhecimento: A cidade e o campo: aproximações e diferenças
Habilidade: EF03GE02
Qual a diferença entre cultural material e cultura imaterial?
Cultura material e cultura imaterial são dois tipos de patrimônio que expressam a cultura e
características de determinado grupo ou região.
A cultura material é composta por elementos concretos, como construções e objetos artísticos. Já a
cultura imaterial é relacionada a elementos abstratos, como hábitos e rituais.
1- As imagens abaixo apresentam alguns patrimônios culturais brasileiros. Classifique-os
assinalando os patrimônios materiais com a letra M e os patrimônios considerados imateriais com a
letra I.

2- Qual é a importância de preservar os patrimônios culturais materiais e imateriais da humanidade?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3- Conte-nos!! Qual (ais) o(s) Patrimônio(s) Cultural (ais) de sua cidade?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 15-06-2020
DATA DE ENTREGA: 22-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 16/06/2020
Unidade Temática: O lugar em que vive
Objeto de Conhecimento: A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas,
praças, escolas, monumentos, museus etc.)
Habilidade: EF03HI05
MINHA CIDADE TAMBÉM TEM HISTORIA
As conhecidas cidades históricas de Minas Gerais trazem em suas ruas, casas e monumentos uma
importante parte da história do Brasil. Construções que eternizam a época de ouro. Imóveis que
retratam o trabalho escravo de um povo. Hoje, essa representatividade histórica convive cada vez
mais cercada dos problemas cotidianos das cidades modernas. A circulação de turistas aumenta, a
economia cresce, pessoas migram para cá. Construídos entre o final do século 17 e início do 18,
esses municípios têm dificuldades para contornar os transtornos que acompanham esses
fenômenos.
A cidade de Cristiano Otoni recebeu o nome de Cristiano Otoni em homenagem ao engenheiro
Christiano Benedito Ottoni, que dirigiu os serviços de construção da ferrovia. O nome do
engenheiro Cristiano Otoni foi colocado na Estação Ferroviária construída no local, e inaugurada
em 1883.
Compare as duas imagens da Cidade de Cristiano Otoni

Vista parcial de Cristiano Otoni e seu centro comercial na
época da década de 1920. Cortesia: Paulo Zille

Vista da Cidade de Cristiano Otoni nos dias atuais

1- Quais as diferenças presentes nas imagens?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2- Por que você acha que aconteceram essas mudanças? Converse com um adulto da sua família e
pergunte a ele: Quais a mudanças foram importantes para o crescimento da cidade.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 15-06-2020
DATA DE ENTREGA: 22-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 18/06/2020
Unidade Temática: Terra e Universo
Objeto de Conhecimento: Características da Terra/ Observação do céu/ Usos do solo
Habilidade: EF03CI07
POLUIÇÃO DOS RIOS
A expansão urbana desordenada, aliada ao desenvolvimento da indústria e das atividades agrícolas
são as principais causas da poluição dos rios. As atividades domésticas, industriais e comerciais
geram poluentes característicos que influenciam de diferentes formas a qualidade das águas.

O que mostra o desenho?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Por que atitudes como essas podem prejudicar
nossa saúde?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Você já fez isso ou viu alguém fazer?
______________________________________
______________________________________

É uma das principais nascentes deste importante rio que corta
todo município de Cristiano Otoni. E o rio PARAOPEBA tem
seu dia no dia 18 de maio. A bacia hidrográfica do Rio
Paraopeba é extensa, abrangendo importantes rios e córregos
do estado. O rio tem sua foz na represa de Três Marias,
fazendo parte da Bacia do Rio São Francisco.
Qual rio corta sua cidade?
_______________________________________________________________________________
Ele está poluído? Se a resposta for sim. O que tem poluído esse rio?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Qual a melhor atitude para não poluirmos os rios?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 15/06/2020
DATA DE ENTREGA: 22/06/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:

Atividade referente ao dia 19/06/2020
Unidade Temática: Danças
Objeto de Conhecimento: Danças do Brasil e do mundo
Habilidade: (EF35EF10P3)
1 – A quadrilha é uma dança folclórica coletiva muito popular no Brasil. Essa dança caipira é típica
das festas juninas, que geralmente acontecem nos meses de Junho e Julho. É uma dança caipira e
que faz parte do contexto de Minas Gerais.
Escreva nos espaços abaixo elementos presentes na festa Junina:

