COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 24-08-2020
DATA DE ENTREGA: 31-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 24 / 08 /2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Formação de leitor
Habilidade: EF35LP02

VAMOS A NOSSA HISTÓRIA DA SEMANA
1- Retire da capa:
A) Titulo: _____________________________________________
B) Autor: _____________________________________________
C) Ilustrador: __________________________________________
2- Agora assista a história contada pela Tia Rosângela. E responda
as questões.
A) Quem são os personagens?
______________________________________________________
______________________________________________________
B) Por que a coelhinha segurou firme nas orelhas do papai?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
C) O que a coelhinha tinha para falar com o papai?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
D) Tia Rosângela falou no final da contação, sobre os tipos de papai. Como é seu pai?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
E) E o que é comum a todos os pais?
________________________________________________________
____________________________________________________________________

F) Observe a ilustração ao lado e diga de qual parte da história ela faz
parte?
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 24-08-2020
DATA DE ENTREGA: 31-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 25 / 08 /2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Compreensão
Habilidade: EF35LP03

LENDA DA CUCA
A Cuca é uma personagem do folclore brasileiro. Está associada muitas
vezes com o “bicho papão”. Ela é uma personagem muito temida pelas
crianças, representada por velha feia e malvada com cara de jacaré que
raramente dorme. Dona de uma voz assustadora, a Cuca rapta as
crianças desobedientes. Reza a lenda que a bruxa Cuca dorme uma vez
a cada sete anos. Por isso, os pais tentam convencer as crianças a
dormirem nas horas corretas pois, do contrário, serão levadas pela
Cuca.

1- A que a Cuca está associada? ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2- A quem a cuca gosta de assustar?
_______________________________________________________________________________
3- Você tem medo da Cuca? Por quê?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
A Cuca Te Pega
Cássia Eller
Cuidado com a Cuca que a Cuca te pega
E pega daqui e pega de lá
Cuidado com a Cuca que a Cuca te pega
E pega daqui e pega de lá
A Cuca á malvada e se fica irritada
A Cuca é zangada, cuidado com ela
A Cuca é matreira e se fica zangada
A Cuca é danada, cuidado com ela

Cuidado com a Cuca que a Cuca te pega
E pega daqui e pega de lá
Cuidado com a Cuca que a Cuca te pega
E pega daqui e pega de lá
Cuidado com a Cuca que a Cuca te pega
E pega daqui e pega de lá
Cuidado com a Cuca que a Cuca te pega
E pega daqui e pega de lá
A Cuca é malvada e se fica irritada
A Cuca é zangada, cuidado com ela
Cuidado com a Cuca que a Cuca te pega
A Cuca é danada, ela vai te pegar

4- Retire da música as características da cuca. (Como ela é?)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR LINGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 24-08-2020
DATA DE ENTREGA: 31-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 27/ 08 /2020
Unidade Temática: Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Planejamento de texto/Progressão temática e paragrafação
Habilidade: EF35LP09
PRODUÇÃO TEXTUAL
Aqui você tem as peças de um quebra cabeça. Você deverá recortar e montar. Depois criar uma
linda história. Vamos lá?

COMPONENTE CURRICULAR ARTE
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 24-08-2020
DATA DE ENTREGA: 31-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 28 / 08 /2020
Unidade Temática: Artes visuais
Objeto de Conhecimento: Matrizes estéticas e culturais
Habilidade: EF15AR03

Escolha um trava-língua, treine e para ficar mais divertido você deverá pedir um adulto
para gravar você brincando de trava-língua.

COMPONENTE CURRICULAR ENSINO RELIGIOSO
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 24-08-2020
DATA DE ENTREGA: 31-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 24 / 08 /2020
Unidade Temática: Identidades e alteridades
Objeto de Conhecimento: O eu, a família e o ambiente de convivência
Habilidade: EF03ER02
CABELO DE LELÊ
Valéria Belém
Lelê não gosta do que vê.
— De onde vêm tantos cachinhos? Pergunta, sem saber o
que fazer.
Joga pra lá, puxa pra cá. Jeito não dá, jeito não tem.
— De onde vêm tantos cachinhos? A pergunta se mantém.
“Toda pergunta exige resposta. Em um livro vou procurar! ”Pensa
Lelê, no canto, a cismar.
Fuça aqui, fuça lá.
Mexe e remexe até encontrar o tal livro, muito sabido! Que
tudo aquilo pode explicar.
Depois do Atlântico, a África chama e conta uma trama de
sonhos e medos, de guerras e vidas e mortes no enredo. Também de amor no enrolado cabelo.
Puxado, armado, crescido, enfeitado. Torcido, virado, batido, rodado.
São tantos cabelos, tão lindos, tão belos! Lelê gosta do que vê!
Vai à vida, vai ao vento. Brinca e solta o sentimento.
Descobre a beleza de ser como é. Herança trocada no ventre da raça do pai, do avô, de
além-mar até.
O negro cabelo é pura magia.
Encanta o menino e a quem se avizinha.
Lelê já sabe que em cada cachinho existe um pedaço de sua história.
Que gira e roda no fuso da terra de tantos cabelos que são a memória.
Lelê ama o que vê! E você?
1- Após ler o texto diga o que você acha dos diferentes cabelos, cor da pele e do modo de vida das
pessoas?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Veja a imagem abaixo:

2- Com base na leitura e na imagem anterior, complete as frases com as palavras do quadro:

A) Eu nasci com o cabelinho_____________________, tão _________________ !
É tão fofo que __________________ com o meu coração.
B) Lelê descobre a beleza de ser como é. Para ela ser _________________ é pura magia.
C) Seus _____________________ são preciosos ________________ que vai puxado e vai
armado, crescido, enfeitado.
D) Brinca e solta o sentimento. Eita povo bonito que veio lá da_________________
E que não sai de sua _________________

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 24-08-2020
DATA DE ENTREGA: 31-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 24 / 08 /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

MATEMÁTICA
1- O que é o que: é tem duas dezenas e 5 unidades?
(

) 205

( ) 25

(

) 105

( ) 2005

2- O que é o que é: se somar 39 com o resultado de 2 x 5= ?
(

) 49

( ) 59

( ) 46

(

) 69

3- O que é o que é: em um campeonato recebe a medalha de bronze?
( ) 1º lugar

( ) 2º lugar

( ) 3º lugar

( ) 4º lugar

4- O que é o que é: Se diminuir uma centena de 245 ?
(

) 240

(

) 145

( ) 105

( ) 200

5- O que é o que é: comemoramos no mês de agosto?
( ) dia das crianças

(

) festa junina

(

) folclore

6- O que é o que é: Tem 4 centenas, 4 dezenas e 0 unidades?
( ) 44

(

) 40

(

) 440

( ) 400

( ) natal

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 24-08-2020
DATA DE ENTREGA: 31-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 26 / 08 /2020
Unidade Temática: Números
Objeto de Conhecimento: Construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação
Habilidades: EF03MA03

CRUZANDO OS FATOS
Complete a cruzadinha escrevendo o resultado em palavras:

Fonte: http://wwwmarcelacristina.blogspot.com/2014/02/matematica-atividades-de-matematica-3.html?m=1

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 24-08-2020
DATA DE ENTREGA: 31-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 28 / 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
Observe a tabela que indica a quantidade de brigadeiros vendidos em uma lanchonete.

a) Em qual semana foram vendidos mais doces? ________________________________________
b) Quantos brigadeiros foram vendidos n 3ª semana e 4ª semana juntas? _____________________
c) Quantos brigadeiros foram vendidos na 1ª e 2ª semana juntas? ___________________________
d) Quantos brigadeiros foram vendidos na 1ª semana a mais que na 2ª semana? _______________
e) Quantos brigadeiros foram vendidos na 4ª semana a menos que na 3ª semana? ______________
f) Escreva em palavras os números de brigadeiros vendidos nessa lanchonete.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Observe a tabela do jogo de varetas que 3 crianças jogaram.

a) Escreva o total de cada criança:
b) Quem fez mais pontos? ________________________
c) Quantos pontos fizeram juntas a 1ª e a 3ª criança?
___________________________
d) Quantos pontos a 2ª criança fez a mais que a 1ª? ______________________
e) Quantos pontos as 3 crianças fizeram juntas? _________________________

COMPONENTE CURRICULAR GEOGRAFIA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 24-08-2020
DATA DE ENTREGA: 31-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 26 / 08 /2020
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo
Objeto de Conhecimento: A cidade e o campo: aproximações e diferenças.
Habilidade: EF03GE02
DIVERSIDADE DOS MEIOS URBANO E RURAL
Os espaços rurais e urbanos possuem características diversas. Por exemplo, há comunidades
rurais ricas em pesca, agricultura, agropecuária e outros; e comunidades urbanas ricas em indústrias
e comércios diversificados.
São as diversidades que marcam as tradições das comunidades, sejam elas urbanas ou
rurais.
1- Leia o texto a seguir:
Em cada cidade, estado, país, existem modos de vida diferentes. Você já ouviu falar do povo
Korowai? São um povo do sudeste da Papua, Indonésia. Eles têm um modo de vida bem diferente,
vivem nas alturas.
Os Korowai constroem suas casas na altura das copas das árvores. O trabalho de construção é
feito de forma coletiva pela família.
Quanto mais alta for a casa, maior será o respeito conquistado pela família. Eles têm muita
habilidade para subir até suas casas que podem chegar até 10 metros de altura. Os recursos para
construção das casas são originados da floresta. Existem várias tradições cultivadas pelo povo
Korowai. Os costumes, as lendas e os mitos são passados de geração para geração.
Referência Adaptação. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Korowai_(povo). Acesso em: 04/06/2020.

A) Imagine você morando no topo de uma árvore.
Quais vantagens você percebe nesse tipo de moradia?
Peça ajuda a sua família para responder.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Fonte: https://www.freepik.com/. Acesso em: 10 de junho de 2020.

B) Qual a tradição marcante do povo Korowai e com quais recursos as casas são construídas?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR HISTÓRIA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 24-08-2020
DATA DE ENTREGA: 31-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 25 / 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
Observem as imagens e responda:
Imagem 1

Imagem 1 — Fonte: Imagem da Arquitetura do Brasil
Disponível em: Wikipédia, a enciclopédia livre
pt.wikipedia.org:. Acesso em: 28 de mai. de 2020

Imagem 2

Imagem 2 — Fonte: Imagem do Cortejo Abre-Alas.
Disponível em: Cortejo Abre-Alas/PERCH no
Festival de Inverno de Ouro Pré… | Flickr
flickr.com. Acesso em: 28 de mai. de 2020

A imagem 1 é um registro da cidade de Ouro Preto. Ela fica no estado de Minas Gerais. Todos os
anos, a cidade promove o Festival de Inverno (Imagem 2). É uma festa muito importante para a
comunidade local, pois suas atividades têm caráter educativo, artístico, cultural e social.
a) O que chamou mais a sua atenção nas imagens?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) Quais elementos presentes na imagem 1 permitem afirmar que se trata de uma rua antiga?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) Você já participou de algum festival realizado por sua cidade? Explique.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR CIÊNCIAS
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 24-08-2020
DATA DE ENTREGA: 31-08-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 27 /08 /2020
Unidade Temática: Matéria e Energia
Objeto de Conhecimento: Produção de som; Efeitos da luz nos materiais; Saúde auditiva e visual.
Habilidade: EF03CI02
Leia o texto do
livro de Ciências
páginas 78 à 79
e responda:

1- O que é poluição sonora?
___________________________________________________
________________________________________________
2- Onde é comum a poluição sonora?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
3- Quais os prejuízos podemos observar sobre com a
poluição Sonora?
____________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
4- Observe as imagens

Imagem 1

Imagem 2

A) O que representa a imagem 1? ______________________ E a Imagem 2? _________________
B) Qual a imagem é mais provável que exista a poluição sonora? ___________________________
Por quê?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 24/08/2020
DATA DE ENTREGA: 31/08/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 28/08/2020
Unidade Temática: Ginásticas
Objeto de Conhecimento: Ginástica geral
Habilidade: (EF35EF07P3)
1 – Dando continuidade ao contéudo de Ginástica, repita os movimentos de acordo com as imagens
abaixo. Lembrando que você deverá permanecer em cada posição por 25 segundos! Entre um
movimento e outro, caso precise, você pode descansar um pouquinho. Chame sua família para
exercitar com você!

 Agora conta para a Tia Jéssica!
Você acha que a Ginástica é importante para o nosso corpo?
( ) Sim ( ) Não
Em qual momento do dia você tem mais disposição para exercitar-se?
( ) Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( ) Todas as alternativas

