LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 18-05-2020
DATA DE ENTREGA:25-05-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 18 /05/2020
Unidade Temática: Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Escrita colaborativa
Habilidade: (EF03LP21)
Leia o texto abaixo e responda:

1- Que tipo de propaganda é esta?
_____________________________________________________________________________
2- Qual o nome do circo?
_____________________________________________________________________________
3- Quais são as atrações que serão apresentadas durante o espetáculo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4- Qual é a promoção?
_____________________________________________________________________________
5- Quanto cada pessoa pagará?___________________________________________________
6- Se você pudesse mudar o nome desse circo, que outro nome você escolheria?
_____________________________________________________________________________

MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César ANO: 3°
DATA DE ENVIO:18-05-2020
DATA DE ENTREGA: 25-05-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 18/05/2020
Unidade Temática: Números
Objeto de Conhecimento: Problemas envolvendo significados da adição e da subtração: juntar,
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades
Habilidade: EF03MA06

Situações problemas
1) Em uma loja foram vendidas 45 camisetas e 14 bermudas.
Quantas peças foram vendidas?

2) Em um sítio foram plantados 190 pés de tomates 260 pés de couve
e 80 de alfaces. Quantas hortaliças foram plantadas? Sabendo que
230 hortaliças morreram. Quantas foram para a feira?

3) Em um show beneficente foram arrecadados 57 kg de açúcar, 50 kg de
leite em pó e 50 kg de farinha de trigo. Quantos quilos de alimentos foram
arrecadados no total? 12 Kg de açúcar se perdeu ao estourar um pagode.
Quantos kg de alimentos restaram?

4) Em uma clínica veterinária foram vacinados 100 bezerros, 80 ovelhas e
300 avestruzes. Quantos animais foram vacinados?

MATEMÁTICA
Vicente ANO: 3°

PROFESSORA: Rosilea Maria
César
DATA DE ENVIO:18-05-2020
DATA DE ENTREGA: 25-05-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 19/05/2020
Unidade Temática: Probabilidade e estatística
Objeto de Conhecimento: Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla
entrada e gráficos de barras
Habilidade: EF03MA27
Números de acidentes por dia da semana em dezembro de 2019 no estado do Minas Gerais

De acordo com o gráfico, responda às seguintes questões:

a) Quantos acidentes, em média, foram registrados no domingo?
_____________________________________________________________________________
b) Em qual dia da semana ocorreu mais de 350 acidentes?
_____________________________________________________________________________
c) Em qual dia da semana ocorreu o menor número de acidentes?
_____________________________________________________________________________
d) Quantos acidentes ocorreram nesse dia?
_____________________________________________________________________________
e) Em quais dias da semana o número de acidentes ficou entre 300 e
400?_________________________________________________________________________
f) Escreva pro extenso o número de acidentes ocorrido nos dias da semana.
Domingo + sábado=____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5ª feira – terça=_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 18-05-2020
DATA DE ENTREGA: 25-05-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 19/05/2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Formação de leitor
Habilidade: EF35LP02
O circo Tufu está louco
Os artistas do circo Tufu estão furiosos: As bolas do elefante
malabarista sumiram, a corda do poodle equilibrista também, o
rinoceronte domador foi trancado com seus tigres, e a gazela
trapezista perdeu a sombrinha.
– É inacreditável! – declara o senhor Leal, o cavalo – Estou
certo de que algum invejoso quer impedir nosso espetáculo…
Quem pode ser?
Todos se perguntam… De repente, rolando um tambor, Chupi, o chimpanzé, entra na pista.
Empoleirado no trapézio, vai, balança, gruda na corda, e, sobre uma pata, faz malabarismos,
depois joga as bolas a Tigru, o tigre branco, antes de despencar na areia da pista, dando as
cambalhotas.
– Que belo número de palhaço – exclamam todos os artistas, aplaudindo bem forte.
Você tem seu lugar no espetáculo: Será Chupi, o maior palhaço do mundo!
1) Qual é o título do texto?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Por que os artistas do circo Tufu estão furiosos?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) O que todos se perguntam?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Quando Chupi acaba com seu número, o que todos os artistas fazem?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Após esse dia, no que Chupi se tornou?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISTÓRIA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 18-05-2020
DATA DE ENTREGA: 25-05-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 19/05/2020
Unidade Temática: A noção de espaço público e privado
Objeto de Conhecimento: A cidade e suas atividades: trabalho, cultura e lazer
Habilidade: EF03HI11

1- Quais desses lugares podem ser utilizados por várias pessoas ao mesmo tempo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2-Quais destes espaços podem ser utilizados apenas por pessoas conhecidas ou que recebam
autorização para acessá-lo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Encontre os espaços públicos
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1- Lugar em que posso encontrar meus amigos
2- Podemos ir para ler um bom livro
3- Podemos ir para dançar e jogar bola
4- Tem balanço, piscina e área verde
5 - Lugar de oração

GEOGRAFIA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 18-05-2020
DATA DE ENTREGA:25-05-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 20/05/2020
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo
Objeto de Conhecimento: A cidade e o campo: aproximações e diferenças
Habilidade: EF03GE01; EF03GE02
OS DIFERENTES LUGARES DO NOSSO DIA A DIA
Desde o momento em que nascemos, passamos a frequentar diferentes lugares como nossa
casa, a rua e o bairro onde moramos, a escola, outros bairros da cidade, os lugares de lazer
como praças, parques, cinemas, clubes etc.
Em cada um desses lugares aprendemos coisas novas seja brincando, estudando,
aprendendo a partir de tarefas domesticas ou aprendendo com pessoas a nossa volta. É desse
modo que aprendemos novos conhecimentos e novas experiências em nosso dia a dia.
1- Quais os lugares você costuma frequentar?
( ) parque
( ) sítio
( ) restaurante
parentes

( ) Clube

(

) fazenda

(

) casa de

2- Destes lugares qual você gosta mais de ir? Por quê?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
GOSTAR DO LUGAR ONDE VIVEMOS
Convivemos com diferentes pessoas no nosso dia a dia seja familiar, vizinhos, professores
e colegas da escola.
Também nos relacionamos com pessoas que trabalham nos estabelecimentos próximos de onde
moramos por
exemplo,
nos
mercados,
padarias, farmácias e
postos
de saúde.
A convivência com essas pessoas reforça nossa ligação com o lugar onde vivemos e com o qual
passamos a nos identificar. Além disso, as amizades que estabelecemos aumenta a nossa
afeição por esse lugar, mesmo que ele apresente problemas.
3- Qual o lugar mais longe da sua casa você já foi?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4- Qual o meio de transporte você utilizou para chegar até lá?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 18-05-2020
DATA DE ENTREGA: 25-05-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 21/05/2020
Unidade Temática: Números
Objeto de Conhecimento: Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com números naturais:
adição e subtração
Habilidade: EF03MA05
LOTERIA COM OPERAÇÕES
Resolva as operações abaixo e pinte a coluna correspondente.
OPERAÇÃO
500 - 364
360 – 65 +36
450 + 50 - 500
350 + 125
45 + 9 - 6
130 – 45 + 19
400 – 399 + 78

1ª
COLUNA
145
331
56
475
56
104
0

2ª
COLUNA
138
456
100
375
48
56
2

3ª
COLUNA
234
123
0
355
0
124
1

DESAFIO MATEMÁTICO
Num comboio viajavam 42 passageiros. Na 1ª paragem saíram 4 passageiros e entraram 8.
• Quantos passageiros ficaram no comboio?

Na 2ª paragem entraram 5 passageiros e não saiu ninguém.
Na 3ª paragem saíram 8 passageiros e não entrou ninguém.
• Quantos passageiros chegaram à 4ª paragem, que era também o fim da linha?

LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César ANO: 3°
DATA DE ENVIO:18-05-2020
DATA DE ENTREGA:25-05-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 21/05/2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Estratégia de leitura
Habilidade: EF35LP06

1- Leia com atenção a conversa entre uma professora e duas alunas.
-Quem gostou do conto que acabamos de ler? - perguntou a professora
-Eu achei a história engraçada - respondeu Bia.
-Eu achei a história divertida - comentou Larissa.
Agora, responda:
a) Bia e Larissa tiveram opiniões diferentes sobre a história?

b) Que palavras ajudaram você a descobrir? Escreva-as.

Complete a frase a seguir com o que você entendeu da explicação acima.
Sinônimos são
palavras____________________________________________________________.
BINGO DOS SINÔNIMOS E ANTÔNIMOS
Leia a frase e diga se a palavra na segunda coluna é sinônimo ou antônimo da palavra em
destaque na frase.
FRASES
PALAVRA
SINÔNIMO ANTÔNIMO
A atividade é fácil demais!

Difícil

Lucas está alegre com o resultado no jogo.

Feliz

Ele anda rápido!

Devagar

Compramos roupas claras?

Escuras

Ana tem muitos livros literários.

Vários

CIÊNCIAS
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 18-05020
DATA DE ENTREGA:25-05-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 21/05/2020
Unidade Temática: Terra e Universo
Objeto de Conhecimento: Características da Terra
Habilidade: EF03CI07
Leia o texto abaixo e complete a cruzadinha.

Oceanos são gigantescos volumes de água
salgada que se encontram dispersos sobre
grande parte da superfície terrestre.
Continentes são grandes porções de terra que
estão cercadas pelos oceanos.
Atmosfera terrestre corresponde a uma
camada de ar que envolve todo o planeta
Terra e auxilia na manutenção da vida.
O globo terrestre é uma representação em
escala reduzida do planeta Terra. Com seu
formato esférico, ele representa a superfície terrestre de maneira mais fiel que o planisfério (É
um mapa plano, onde podemos observar de forma global, a constituição da terra).
CRUZADINHA
1- A porção de água que cobre a superfície terrestre é o ____________________________.
2- As terras que não estão cobertas por água formam os ____________________________.
3- A ___________________________ envolve o planeta.
4- O _____________________________ representa toda a superfície da Terra.
5- O globo ________________________ é a forma de representação do Planeta
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ARTES
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO 18.05.2020
DATA DE ENTREGA 25.05.2020
NOME ALUNO (A):
atividade referente ao dia 22.05.2020

Monocromia: essa é uma harmonia que conseguimos quando utilizamos somente uma cor
com suas variações de tons, obtidas com o auxilio da cor branca ou preta. Essa coloração
obtida a partir de uma só cor são chamadas de tom sobre tom.

1) Com auxílio da mamãe pinte a imagem criando uma monocromia.

RELIGIÃO
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César ANO: 3°
DATA DE ENVIO 18.05.2020
DATA DE ENTREGA 25.05.2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 22.05.2020

EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 18/05/2020
DATA DE ENTREGA: 25/05/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:

Atividade referente ao dia 22/05/2020
Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes de rede/parede (tais como voleibol, tênis, badminton,
peteca, squash, entre outros).
Habilidade: (EF35EF05P3)
1 – O voleibol de praia chamado frequentemente no Brasil de Vôlei de praia é um esporte
praticado na areia da praia ou em uma quadra de areia. Que fica dividida em duas metades por
uma rede. Observe a imagem abaixo e marque os SETE erros! Depois faça um belo colorido.
Divirta-se!

