LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 25-05-2020
DATA DE ENTREGA: 01-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 25 /05/2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Estratégia de leitura
Habilidade: EF35LP05

1- Qual a visita indesejável o Brasil está
recebendo? ____________________________
2- Como é conhecido coronavírus?
_______________________________________
3- O que você entende por visita indesejada?

4- Cite 3 formas de não recebermos em nossa casa esse viajante indesejável.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

CONTATO
MÁSCARA

BEIJO
SABÃO
ÁLCOOL

LENÇO

ÁGUA

ENSINO RELIGIOSO
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 25-05-2020
DATA DE ENTREGA: 01-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 25 /05/2020
ATIVIDADES INTERDISCIPLINAR- Ensino Religioso/ História
Unidade Temática: Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social
Objeto de Conhecimento: Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais
e históricas
Habilidade: EF05HI05

1- Com que idade se é considerado criança? ______________ E adolescente?________________
2- O que quer dizer que temos direitos?
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2- Encontre no caça palavras as palavras grifadas no cartaz.
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LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 25-05-2020
DATA DE ENTREGA: 01-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 26 /05/2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Compreensão em leitura
Habilidade: EF03LP11
1- Observe a imagem ao lado, e a seguir marque (C) para certo e
(E) para errado:
a) ( ) O Cascão está lavando as mãos porque ele sempre fez isso.
b) ( ) O Cascão está lavando as mãos porque não quer ficar doente.
c) ( ) A expressão facial do Cascão está mostrando que ele está
triste.
d) ( ) O Cascão está bravo porque não quer ficar em casa.
2- Você acha que o Cascão pode evitar o coronavírus assim?
______________________________________________________
______________________________________________________

3- Forme as palavras com as sílabas do quadro, observando os números:
1 + 14 = _____________________________
4 + 7 + 9 = ___________________________
3 + 10 + 17 = _________________________
11 + 20 = ____________________________
8 + 12 + 20 = _________________________
15 + 20 + 6 = _________________________
3 + 18 + 2 = __________________________
19 + 5 + 16 = _________________________
13 + 16 = ____________________________

LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 25-05-2020
DATA DE ENTREGA: 01-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 28 /05/2020
Unidade Temática: Análise linguística/semiótica (Ortografização)
Objeto de Conhecimento: Segmentação de palavras/Classificação de palavras por número de
sílabas
Habilidade: EF03LP05
O pica-pau
O que mais sinto falta do tempo em que morava na fazenda é do barulho
do pica-pau:
Toque, toque, toque.
Lá estava o pica-pau batendo o bico no tronco das árvores.
Ele estava sempre à procura do alimento que mais apreciava: larvas de
insetos escondidos na madeira.
Ah! Que saudade do toque, toque, toque do pica-pau.
Maria Luisa Aroeira
Questões
1) Qual é o título do texto? ___________________________________________________________
2) Quem é o autor do texto? _________________________________________________________
3) Quantos parágrafos há no texto? ___________________________________________________
4) Do que se sente falta? ___________________________________________________________
5) Onde vive o pica-pau desta história? ________________________________________________
6) O que o pica-pau procurava?_______________________________________________________
7) Separe as sílabas das palavras grifadas no texto
Palavra
Separação silábica

Número de sílabas

MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO:25-05-2020
DATA DE ENTREGA: 01-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 25/05/2020
Unidade Temática: Grandezas e medidas
Objeto de Conhecimento: Medidas de tempo
Habilidade: EF03MA18

1- Em que dia da semana começou o mês de Maio?
____________________________________________
2- O que comemoramos no dia 10 de Maio?
____________________________________________
3- Quantas semanas completas tem o mês de Maio?
___________________________________________
4- O mês de Maio terminará num dia par ou ímpar?
_________________________________________
5- Resolva as operações.

MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 25-05-2020
DATA DE ENTREGA:01-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 27/05/2020
Unidade Temática: Números
Objeto de Conhecimento: Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de quatro
ordens
Habilidade: EF03MA01

Observe a fila e responda:

1- O menino de boné ocupa o ____________ lugar na fila.
2- A menina de saia ocupa o_______________ lugar.
3- A mulher de sombrinha ocupa o ___________ lugar.
4- O Sr. que está de terno e gravata ocupa o ____________lugar.
5-O menino com o carrinho ocupa o __________ lugar.
6- O dono do cachorro é o ________ da fila?
7-A moça de óculos ocupa o ______ lugar na fila.
8- Escreva por extenso os números ordinais.
8o __________________________________
12o _________________________________
21o _________________________________
30o _________________________________
29o _________________________________
15o _________________________________

MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 25-05-2020
DATA DE ENTREGA:01-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 29/05/2020
Unidade Temática: Álgebra
Objeto de Conhecimento: Identificação e descrição de regularidades em sequências numéricas
recursivas
Habilidade: EF03MA10

1-Observe o calendário e responda:
A) De que ano ele é?
________________________________
B) Quantos meses tem o ano?

C) Qual o primeiro mês do ano?
_________________________________
D) E o décimo segundo?
_________________________________

E) Quantos dias tem uma semana? _________________________________________
F) Quantos domingos há nesse calendário? ___________________________________
2- Observe os numerais abaixo e coloque-os em ordem crescente.
234

54

65

146

349

12

98

409

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3- Escreva em palavras.
3º ______________________________________________________________________________
23º _____________________________________________________________________________
34______________________________________________________________________________
156_____________________________________________________________________________

CIÊNCIAS
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO:25-05-2020
DATA DE ENTREGA: 01-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 28/05/2020
Unidade Temática: Terra e Universo
Objeto de Conhecimento: Características da Terra
Habilidade: EF03CI07
1-Complete o texto com as palavras do quadro.
Atmosfera
gás carbônico

oxigênio

A Terra é envolvida por uma camada de ar chamada _____________________________________.
O ar é uma mistura de gases; o_______________________________________ é um desses gases.
Sem o ar as pessoas, os animais e as plantas não poderiam respirar.
O ar também contém ___________________________________________. Sem ele, as plantas não
podem produzir seu alimento.
O ar puro não tem cheiro e é quase transparente, pois conseguimos enxergá-lo em grandes
quantidades.

2- O ar em nossa vida: comprovando a existência do ar.
Como podemos perceber a existência do ar?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

3- Coloque V para as verdadeiras e F para as falsas:
( ) As plantas utilizam o gás carbônico para produzir seu alimento.
( ) Nós, os seres humanos, utilizamos o oxigênio para respirar.
( ) O ar é formado por apenas um gás, o gás carbônico.
( ) No Ar também há vapor de água.
( ) O vento não é uma forma de ar em movimento.

GEOGRAFIA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 25-05-2020
DATA DE ENTREGA: 01-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 27/05/2020
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo
Objeto de Conhecimento: A cidade e o campo: aproximações e diferenças
Habilidade: EF03GE02

Criança 1 – Meu nome é Lucas, Tenho 10 anos, vivo na cidade de São Paulo. Moro longe da
minha escola, por isso sempre tenho que sair bem cedo de casa para chegar no horário. Durante
o meu tempo livre gosto de jogar vídeo game e brincar com meus colegas do condomínio onde
moro.
Criança 2- Meu nome é Ubiratan, tenho 11 anos, sou índio Xavante da comunidade Namunkurá,
no Mato Grosso. Aqui aprendemos tudo com nossos pais e outras pessoas mais velhas, mas
também frequentamos uma escola onde aprendemos a Língua Portuguesa e outras matérias, meu
sonho é ir para a faculdade.
Criança 3 – Meu nome é Camila, tenho 9 anos, moro em Minas Gerais. Aqui em casa, todos
adoram uma comidinha bem gordurosa, minha mãe é uma ótima cozinheira, prepara uma feijoada
como ninguém, sou muito estudiosa, mas o que mais amo fazer é dançar quadrilha
O

que faz com que as pessoas tenham diferentes formas de viver?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
O

local onde vivemos é importante para determinar a forma como vivemos?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 Que diferenças no modo de viver podemos citar?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

HISTÓRIA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO:25-05-2020
DATA DE ENTREGA: 01-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 26/05/2020
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: EF03HI03

1- Numere as frases de acordo com os povos representados nas gravuras

1- Os indígenas

2- Chegada dos Portugueses

3- Os escravos africanos

( ) Os portugueses usavam a mão de obra deve povo que era trazido da África para o Brasil.
( ) Foram os primeiros habitantes do Brasil viviam da pesca e caça.
( ) Utilizava a mão de obra indígena para extrair o pau-brasil
2- Leia o texto abaixo e responda:
A cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo brasileiro, é vasta e diversa.
Nossos
hábitos
culturais
receberam
elementos
e
influências
de
povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, entre outros, devido
à colonização, à imigração e aos povos que já habitavam aqui.

Por que podemos dizer que o Brasil é uma mistura de cultura?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ARTES
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 25-05-2020
DATA DE ENTREGA: 01-06-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 29 /05/2020
ATIVIDADES INTERDISCIPLINAR- Arte/Matemática
Unidade Temática: Artes visuais / Números
Objeto de Conhecimento: Elementos da linguagem /Leitura, escrita, comparação e ordenação de
números naturais de quatro ordens
Habilidade: EF15AR02A /EF03MA01
GATOS
1- Observe a ilustração e responda:
Quantos gatos parecem que estão de costas? __________
Quantos estão de lado? _________
Quantos gatos aparecem na ilustração? __________
2- Siga as orientações e pinte os gatos.
Siga a seta para contar os gatos.
Agora vamos lá, pinte os gatos de:
a) Azul o 7º gato
b) Amarelo o gato que está abaixo do10º
c) Laranja o que está à esquerda do 2º
d) Marrom o 15º gato
e) Vermelho o gato que está à direita do 6º
f) Cinza o que está acima do 13º
Dando os nomes aos gatos
Escreva o número correspondente a cada gato de
acordo com o nome.
Siga as instruções
a) Paixonildo é o gato apaixonado, cheio de
corações. ________________
b) Mimoso é o gato que está do lado esquerdo do Teco. ______________
c) Teco ama listras. ______________
d) Já as listras de Mel não são nada retas, ele está debaixo do seu amigo Florido. ___________
e) Plinio e Blinio são gêmeos. ______________ e _____________

EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 25/05/2020
DATA DE ENTREGA: 01/06/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:

Atividade referente ao dia 29/05/2020
Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes de invasão (tais como basquetebol, futebol de campo, futsal,
handebol, polo aquático, entre outros).
Habilidade: (EF35EF06P3)
1 – Observe a cena e responda:

a) Qual esporte as crianças estão
praticando?
_______________________________
b) Você já jogou este esporte?
_______________________________
c) O time vencedor é o que realiza
mais?__________________________
d) Cite o nome de um jogador importante
desse esporte na seleção
Brasileira!________________________

2 – Crie o próprio uniforme do seu time! Use toda sua criatividade!

