COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 20-07-2020
DATA DE ENTREGA: 27-07-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 20 /07 /2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Compreensão
Habilidade: EF35LP03

1. Viviana, a rainha do pijama, queria dar uma festa do pijama para comemorar o seu
___________________________________.
2. Quem ela convidou para a festa?
___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

3. Qual foi o pijama de cada animal? Escreva as características
Leão

Girafa

Urso

Jacaré

Macaco

Polvo

Pinguim

4. Qual pijama foi o vencedor?
________________________________________________________________________________
5. Por quê?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. O que a tinha na festa de pijama?
________________________________________________________________________________
________________ ________________________________________________________________
7. Quem você acha que deveria ser o vencedor?
________________________________________________________________________________
8. Por quê?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9- A Viviana enviou um convite para a casa dos animais. Encontre o nome do lugar aonde eles
vivem:
1- Leão
( ) Antártida
2- Pinguim
( ) Brasil
3- Jacaré
( ) Austrália
4- Macaco
( ) África
5- Polvo
( ) América do Norte
6- Urso
( ) Oceano Atlântico
7- Girafa
( ) África

COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 20-07-2020
DATA DE ENTREGA: 27-07-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 22 /07 /2020
Unidade Temática: Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: / Planejamento de texto/Progressão temática e paragrafação
Habilidade: EF35LP09

Escreva sua resposta a Viviana, rainha do pijama.

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 20-07-2020DATA DE ENTREGA: 27-07-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 20 /07 /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
Espécies de animais do zoológico de São Paulo (dados coletados no site).

1) Qual a espécie que mais tem animais no zoológico de São Paulo? Quantos são os animais dessa
espécie?
________________________________________________________________________________
2) Qual a diferença entre a quantidade de répteis e mamíferos no zoológico?
________________________________________________________________________________
3) Quantas espécies de anfíbios têm no zoológico de São Paulo? Como você fez para descobrir?
________________________________________________________________________________
CÁLCULOS:

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 20-07-2020
DATA DE ENTREGA: 27-07-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 21 /07 /2020
Unidade Temática: Números
Objeto de Conhecimento: Construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação.
Habilidade: EF03MA03
1 - Marcos quer ir ao parque, mas para chegar lá tem que responder todas as operações no
caminho, vamos lá!!!

2- Complete a sequência
4 x 2= ____ - 3 x 2 = ____ + 1 + 4 + 7 = ____ - 5 – 1 =____ +8 – 9 – 6 = ___ x 2 = ___+ 4 – 3 = ___
O resultado é ( ) par

( ) ímpar

3- Observe mais algumas situações:

Quantas caminhonetes tem? ________ + _________ =
Use a multiplicação para o cálculo. ________x________ =

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 20-07-2020
DATA DE ENTREGA: 27-07-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 23 /07 /2020
Unidade Temática: Números
Objeto de Conhecimento: Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da
divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e medida.
Habilidades: EF03MA07
UMA TRISTE NOTÍCIA PARA FAUNA BRASILEIRA
Lista enumere espécie de bichos ameaçados de extinção em nosso
país.
Por: Bernardo Esteve, Instituto Ciências Hoje/RJ
1- Em 1989, a lista oficial de bichos ameaçados no Brasil contava com 219 espécies. Em 2003, a
lista aumentou para 395 espécies. Qual a diferença entre a quantidade de espécies ameaçadas de
extinção em 1989 e a quantidade em 2003?
a) 614 espécies
b) 184 espécies
c) 176 espécies
d) 156 espécies

2- A lista com o nome das espécies ameaçadas de extinção foi elaborada por 200 cientistas da
Fundação Biodiversitas.
O número 200 pode ser decomposto da seguinte forma:
a) 2 dezenas
b) 2 centenas
c) 20 unidades
d) 2 centenas e 2 unidades

3- A tabela abaixo mostra algumas das espécies ameaçadas de extinção na nova lista. São elas:
 O número de mamíferos ameaçados é de:
a) 69
b) 116
c) 169
d) 224



Qual a 2º espécie em extinção?

________________________________________


Juntando as espécies em extinção da tabela, qual a quantidade de animais em extinção no
Brasil?

COMPONENTE CURRICULAR ENSINO RELIGIOSO
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 20-07-2020
DATA DE ENTREGA: 27-07-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 20 /07 /2020
Unidade Temática: Identidades e alteridades
Objeto de Conhecimento: O eu, a família e o ambiente de convivência.
Habilidade: EF02ER02

1- Por que não devemos machucar os animais?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
2- Por que as araras azuis estão em extinção?
____________________________________________
____________________________________________
3- Que sentimentos temos ao vermos a beleza das
aves?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

4-Quais os animais aparecem nesta gravura?
______________________________________
_____________________________________
_____________________________________

5-Além dos animais, o que você vê que é útil para
nós?
______________________________________
_______________________________________
6-O que podemos fazer para preservar nossos animais?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR ARTE
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 20-07-2020
DATA DE ENTREGA: 27-07-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 24 / 07 /2020
Unidade Temática: Artes visuais
Objeto de Conhecimento: Materialidades
Habilidade: EF15AR04
POLVO
Os polvos são moluscos marinhos, possuindo oito braços.
O polvo tem um corpo mole, sem esqueleto.
A maioria dos polvos é capaz de liberar uma nuvem de tinta, que os ajudam a escapar de
predadores.
Basta ter rolo de papel, canetinhas coloridas e tesoura de picotar.
Daí é só recortar dando a forma dos tentáculos, fazer a carinha, colar a
coroa no nosso polvo e colocar o pijama dele!!

CURIOSIDADES SOBRE O LEÃO
A cor dele varia entre a amarelo claro e o marrom. Somente os machos tem juba.
Os leões são carnívoros e caçadores.
Um leão de grande porte pode comer até 35 quilos de carne em apenas um dia.
Vivem em grupos de 5 a 40 animais.
As fêmeas são responsáveis pela caça e cuidado dos filhotes, enquanto os machos são
encarregados de proteger o grupo dos animais maiores.
Eles têm em média 90 centímetros de altura.
A cor deles varia do amarelo claro ao marrom.
Ele é um mamífero, ou seja tem pêlo e dá de mamar para os filhotes.
Agora é hora de fazer o Leão também com rolo de papel higiênico. Mas use
a criatividade para colocar um pijama nele.

Divirta–se, e não esqueça, a tia quer ver as fotos dos seus trabalhos!!

COMPONENTE CURRICULAR CIENCIAS
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 20-07-2020
DATA DE ENTREGA: 27-07-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 23 /07 /2020
Unidade Temática: Vida e Evolução
Objeto de Conhecimento: Características e desenvolvimento dos animais
Habilidade: EF03CI04
O que são animais silvestres ou selvagens?
São considerados animais silvestres (ou selvagens) todos os animais que vivem ou nascem em um
ecossistema natural – como florestas, rios e oceanos. Existem animais silvestres nativos –
brasileiros – e exóticos – de outros países. Lobo-guará, onça-pintada, mico-leão-dourado, piranha,
boto, curió, papagaio e capivara são exemplos de animais silvestres nativos. São animais silvestres
exóticos: leão, tigre, elefante, pavão, canguru e outros animais que não fazem parte da fauna
brasileira.
O que são animais domésticos?
Com o passar do tempo, o homem foi amansando, domesticando alguns desses animais, tornando
possível o seu convívio no nosso meio, utilizando alguns deles para seus interesses, como
no trabalho, na alimentação, no transporte próprio e de coisas, e para brincar. A esses animais
damos o nome de domésticos.
Os animais domésticos não têm medo da presença do homem. Pelo contrário, gostam de ter nossa
companhia e de receber carinho. Se fizermos coisas que não gostam, podem assustar, avançando
nas pessoas que estão por perto, pois essa é sua forma natural de defesa.
1- Você conhece os animais que aparecem na imagem?

2-Quem são eles? Como eles são?
Complete a tabela
Nome
Selvagem
Doméstico

Características

a) Você tem animal de estimação? Qual?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) Quais os cuidados você tem com ele?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3)

COMPONENTE CURRICULAR GEOGRAFIA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 20-07-2020
DATA DE ENTREGA: 27-07-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 22 /07 /2020
Unidade Temática: Natureza, ambientes e qualidade de vida/ Formas de representação e
pensamento espacial
Objeto de Conhecimento: Impactos das atividades humanas/ Representações cartográficas
Habilidade: EF03GE09/ EF03GE07
ANIMAIS EM EXTINÇÃO NO BRASIL
Animais ameaçados de extinção são aqueles que correm risco
de desaparecer de maneira definitiva do nosso planeta, ou
seja, de tornarem-se extintos. Apesar de ser relativamente
comum na natureza, atualmente, o processo de extinção tem
sido intensificado pelo homem.
As causas das extinções são variadas, porém, atualmente,
vemos que o homem tem tido papel decisivo nesse
processo. Entre os principais fatores que podem levar uma
espécie à extinção, podemos citar:
Destruição de habitat; poluição; caça e pesca; mudanças
climáticas; catástrofes ambientais.
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/animais/animais-extincao.htm

1- O que significa dizer que o animal está ameaçado de extinção?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2- Quais os principais fatores que podem levar uma espécie à extinção
________________________________________________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
3- Qual o maior grupo de animais da fauna brasileira
ameaçada de extinção?
_________________________________________
4- Você conhece ou já ouviu falar de alguma ave
que é ameaçada de extinção?
_______________________________________
5- Na sua cidade tem algum animal diferente?
_________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR HISTÓRIA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 20-07-2020
DATA DE ENTREGA: 27-07-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 21 /07 /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
TIPOS DE INDÚSTRIAS
As indústrias podem produzir:
alimentos, roupas, carros entre outros produtos, assim
elas são chamadas de Indústria de Alimentos,
Indústrias têxtil e Indústrias Metalúrgicas.
Minas Gerais possui o terceiro maior parque industrial do
país, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Os principais tipos
de indústrias que atuam no estado são extrativa
(mineração), metalúrgica, automobilística, alimentícia, têxtil,
construção civil, produtos químicos e minerais não- metálicos.

1- Na sua cidade tem alguma indústria?Se sim, de que
tipo?
____________________________________________
2- Converse com um adulto sobre a influência das
indústrias na vida das pessoas?
___________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________________________________________
3- Agora complete com o tipo de industrias que produz cada objeto abaixo
Produto

Indústrias de
alimentos

Indústria
têxtil

Indústria
metalúrgica

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 20/07/2020
DATA DE ENTREGA: 27/07/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:

Atividade referente ao dia 24/07/2020
Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes de rede/parede (tais como voleibol, tênis, badminton, peteca,
squash, entre outros).
Habilidade: (EF35EF05P3)
1 – Em nossa última aula aprendemos a construir uma peteca de sacola e jornal. Espero que tenha
brincado bastante. Agora a Tia Jéssica vai lançar o desafio da peteca!
DESAFIO DA PETECA DE GARRAFA PET: COMO BRINCAR
Passo 01: Para fazer essa atividade, você vai precisar da ajuda de um adulto, pois vamos utilizar a tesoura. Pegue uma
garrafa pet de 2 litros e depois corte a parte de cima próxima à tampa. E guarde a parte de baixo, pois vamos utiliza lá
depois.
Passo 02: Pegue a parte da garrafa que contém a tampa e comece a
recortar em tiras até chegar próximo ao bico da garrafa. Essa será a
sua peteca!

Passo 03: Pegue a parte de baixo da garrafa e coloque-a no chão encostada a uma parede. Depois você deverá ficar a
uma distância de um metro dessa parte da garrafa, e fazer um lançamento com a parte da tampa, que se transformou
em uma peteca. O objetivo do desafio é fazer com que a peteca caia dentro da garrafa próxima a parede. Você não vai
“bater” na peteca e sim lançar. Preparado (a) para o desafio?

Agora Responda: Você conseguiu realizar o desafio?

