COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 29-06-2020
DATA DE ENTREGA: 06-07-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 29/06/2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Formação do leitor
Habilidade: EF35LP02

FICHA LITERÁRIA
SABE QUAL SERÁ NOSSO LIVRINHO DA
SEMANA?
Estamos no mês de Junho um mês de muitas
festas. Que este ano será diferente. Mas não
podemos deixar de lembrar o mês e se
possível dança com nossos familiares em casa
mesmo.

Leia com muita atenção o livrinho “ARRAIÁ NA
FLORESTA VEM CÁ” e faça todos os
exercícios com capricho!!

1-Preencha o quadro abaixo com as informações sobre o livro
Nome do livro
Autor
Ilustração
Personagens
Mês comemorado
O que todos comemoravam?

2- Numere:
1- Castor
2- carneiro
3- Galinha
4- Sábia Mestre Dodó

(
(
(
(

) sanfoneiro
) responsável pela fogueira
) cantor
) Responsável pela comilança

3- O Macaco Cupido foi chamado para quê? Mas era algo proibido.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4- Ache no caça palavras as comidas típicas citadas no livro e forme frases caso você desconheça
alguma palavra pesquise no dicionário.
A C U C U Z B C V B
L M C H I
K L Ç P O
W Y M U N G U N Z A
J
F G J
K L
Ç R T U
C A N J
I
C A K F G
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
I N G R ED I EN T E S





RECEITA - PÉ DE MOLEQUE
M O D O D E P R EP A R O

½ kg de amendoim torrado
descascado;
½ kg de açúcar;
1 lata de leite condensado;
3 colheres de margarina.

e

1. Coloque na panela o amendoim, o açúcar, a
margarina e leve ao fogo, mexendo sempre.
2. Quando começar a formar uma calda, coloque o
leite condensado e mexa bem até soltar do fundo da
panela.
3. Coloque em um tabuleiro untado com margarina.
4. Deixe esfriar e corte em pedacinhos!

5- Com que finalidade esse texto foi escrito:
( ) para contar uma história.
( ) trazer uma notícia.

( ) apresentar uma receita.

6- A parte do texto chamada de “Ingredientes” serve para:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7- ”Modo De Preparo” é o subtítulo da segunda parte do texto. Qual é a finalidade dela?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8- Você gosta de Pé de Moleque?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 29-06-2020
DATA DE ENTREGA:06-07-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 30/06/2020
Unidade Temática: Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: / Planejamento de texto/Progressão temática e paragrafação
Habilidade: EF35LP09
Converse com um adulto sobre os pratos típicos do mês de Junho e peça a ele para lhe ajudar a
escrever uma receita deliciosa.

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 29-06-2020
DATA DE ENTREGA:06-07-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 02/07/2020
Unidade Temática: Números
Objeto de Conhecimento: Problemas envolvendo significados da adição e da subtração: juntar, acrescentar,
separar, retirar, comparar e completar quantidades.

Habilidade: EF03MA06

RESOLVA OS PROBLEMAS
A- Na quadrilha dos 3º anos da escola Guilhermina tinha 55 meninas e 74 meninos. Quantas
meninas faltam para forma os pares?

B- Na festa junina da escola foram feitas 143 pés de moleque e 220 maçãs do amor. Quantas doces
foram feitos no total? No final da festa a diretora percebeu que restaram 109 doces. Então quantos
doces foram vendidos?

C- Para enfeitar a festa junina os professores fizeram 500 bandeirolas de jornal e 349 de plásticos.
Quantas bandeirolas enfeitaram a festa?

Resolva as operações:

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 29-06-2020
DATA DE ENTREGA: 06-07-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 29/06/2020
Unidade Temática: Probabilidade e estatística
Objeto de Conhecimento: Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla
entrada e gráficos de barras.
Habilidade: EF03MA26
1-Observe a cena abaixo e pinte corretamente um quadrinho para cada item que encontrar na cena,
depois responda as questões abaixo

A) O que tem mais, bandeira ou estrelas? ____________________________________________
B) Quantas meninas tem a mais que meninos? ________________________________________
C) Quantos balões aparecem na cena? ______________________________________________
D) Quantas estrelas aparecem na cena? _____________________________________________
2-Para pescaria os alunos arrecadaram 130 brinquedos, 35 potes de cozinha e 19 pipas. Quantas
prendas os alunos arrecadaram?

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 29-06-2020
DATA DE ENTREGA: 06-07-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 01/07/2020
Unidade Temática: Números
Objeto de Conhecimento: Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de quatro
ordens
Habilidade: EF03MA01
Observe os numerais nas bandeirinhas e siga as instruções:

1- Coloque-os em ordem crescente.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2- Numeral em que o algarismo 5 ocupa a ordem das centenas. _____________________________
3- Numeral da 9ª bandeirinha? _______________________________
4- Decomposição do numeral 135. ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
5- Escrita por extenso do numeral da 5ª bandeirinha. ______________________________________
6-Pinte de azul as bandeirinhas pares e amarelo as ímpares.

COMPONENTE CURRICULAR ENSINO RELIGIOSO
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 29-06-2020
DATA DE ENTREGA: 06-07-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 29/06/2020
Unidade Temática: Identidades e alteridades
Objeto de Conhecimento: O eu, a família e o ambiente de convivência
Habilidade: EF02ER02
Tião e seu balão
Tião era um caipira muito desajeitado, que queria fazer de tudo do que via do seu jeito
desengonçado.
No dia de São João, Tião resolveu homenageá-lo, soltando um balão.
Fez então um enorme balão com cores bem variadas.
À noite, Tião soltou seu enorme balão, que foi subindo,
subindo, mas, para seu espanto, de repente desceu, desceu e
o fogaréu apareceu.
O balão de Tião virou cinzas no chão.
E Tião aprendeu que não se deve soltar balões que causa
incêndios e destruição.
Rosimere de Sousa Pereira

1- Como você imagina que era o balão de Tião?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
2- O que aconteceu com o balão?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
3- Por que não devemos soltar balão?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4- Nesse período algumas atitudes podem prejudicar as outras pessoas e o meio ambiente. Marque
as verdadeiras.
( ) É permitido soltar pipa com cerol que transforma em uma verdadeira navalha, representando
risco de acidente a motociclistas, ciclistas, pedestres, skatistas e outros.
( ) Não deixar que crianças manuseiem fogos, não estourar foguetes próximos às residências e
sempre utilizar um equipamento de proteção.
( ) Os balões podem causar sérios danos para a população, incêndios em matas e florestas
resultando na destruição do habitat dos animais e contribuindo, assim, para o desaparecimento de
espécies vegetais ameaçadas de extinção.
( ) Os acidentes com fogos de artifício podem causar queimaduras, amputação dos dedos e até da
mão, além de lesão nos ouvidos. Se uma bombinha explodir próximo dos olhos, por exemplo, ainda
pode causar cegueira.

COMPONENTE CURRICULAR ARTE
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 29-06-2020
DATA DE ENTREGA: 06-07-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 03/07/2020
Unidade Temática: Dança
Objeto de Conhecimento: Contexto e práticas
Habilidade: EF15AR08
ORIGENS DAS FESTAS JUNINAS
Existem duas explicações para o nome Festa Junina. A primeira diz que este nome surgiu porque
as festividades acontecem durante o mês de junho.
A outra explicação diz que esta festa tem origem em países católicos da Europa e, portanto, seria
uma homenagem a São João. No princípio, a festa era chamada de Joanina.
De acordo com historiadores, essa festividade foi trazida para o Brasil pelos portugueses, quando
o Brasil era governado por Portugal. Mas outros povos também influenciaram as nossas festas
juninas como os chineses, espanhóis e franceses.
Da França veio a dança marcada que deu origem às danças de quadrilha.
Já a tradição de soltar fogos de artifício veio da China, que teria iniciado a fabricação da pólvora.
De Portugal e da Espanha teria vindo a dança de fitas, muito comum em festas juninas do Brasil.
Todos esses elementos culturais dos afro-brasileiros e imigrantes vindos de Portugal, Espanha
e França foram, com o passar do tempo, misturando-se aos aspectos culturais dos brasileiros,
dando origem às festas juninas como elas são hoje em dia.
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19641

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Complete com os nomes corretos dos países:
A) Introduziu a dança da quadrilha nas nossas festas: __________________________________
B) Trouxe para o Brasil a tradição de soltar fogos: _____________________________________
C) Ensinaram aos brasileiros a dança de fitas: ________________________________________
2- Agora pinte bem bonito a cena abaixo além de lápis de cor você pode usar jornal, revista ou outro
material para enfeitar seu desenho (lembre-se de colocar as bandeirinhas e a fogueira).

COMPONENTE CURRICULAR CIENCIAS
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 29-06-2020
DATA DE ENTREGA: 06-07-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 02/07/2020
Unidade Temática: Matéria e Energia
Objeto de Conhecimento: Produção de som; Efeitos da luz nos materiais; Saúde auditiva e visual
Habilidade: (EF03CI03)
OS CINCO SENTIDOS
Os cinco sentidos, que estão relacionados com a percepção do meio interno e externo, são o
olfato, paladar, visão, audição e tato. O meio interno e o externo proporcionam uma grande
variedade de sensações, que são percebidas graças ao nosso sistema nervoso e aos nossos órgãos
dos sentidos.
Para brincar com o jogo das cruzadinhas, escreva no diagrama abaixo o nome de cada sentindo
correspondente a figura.
1- Hoje irei jogar bola no quintal com meu pai vou usar o sentido do ________________________
2- Festa Junina combina com maçã do amor, ao sentir aquele gosto doce uso o sentido do
__________
3- Quero ouvir muito forro no mês de junho que é muito animado para dançar, vou usar o sentindo
da ____________
4- Nossa o cheiro da comida do mês junino é saboroso! Uso o sentido do
___________________________
5- Mas como não devo sair de casa irei ler um bom livro pra isso, uso o sentindo da
__________________ .

Complete:
A) Qual o órgão do nosso corpo que usamos para ouvir uma bela música? ___________________
B) A língua é o órgão do corpo que usamos para sentir ______________________ dos alimentos.
C) A _________________________ é o órgão do corpo que nos faz sentir a textura do tecido.

COMPONENTE CURRICULAR GEOGRAFIA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 29-06-2020
DATA DE ENTREGA: 06-07-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 01/07/2020
Unidade Temática: Natureza, ambientes e qualidade de vida
Objeto de Conhecimento: Impactos das atividades humanas
Habilidade: EF03GE09
RECURSOS NATURAIS
Quais ações humanas podem degradar o meio ambiente e comprometer a qualidade de vida das
pessoas?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. As imagens são iguais? O que as diferencia?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Quais recursos naturais vocês estão vendo na imagem da esquerda?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. O que aconteceu com os recursos naturais na imagem da direita?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4- Complete a frase abaixo com as palavras

SOLO

ÁGUA

RECURSOS NATURAIS

“____________________________________ são elementos da natureza que são úteis ao ser
humano para cultivo, para a vida em sociedade, no processo de desenvolvimento da civilização, ou
para sobrevivência e conforto da sociedade em geral. A _________________________ é utilizada
na irrigação de lavouras e alimentação dos animais. Já o __________________________ é utilizado
para atividades com a agropecuária. ”

COMPONENTE CURRICULAR HISTÓRIA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 29-06-2020
DATA DE ENTREGA: 06-07-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 30/06/2020
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

MUNICÍPIOS
A divisão do território e municípios permite que cada um deles tenha poder de decisão sobre as
questões relacionadas ao cuidado dos espações públicos. Um município pode ser divido em área
rural e área urbana.
Marque um X na área que tenha essas características
Várias indústrias
Ar puro, orvalho e silêncio
Falta de indústria
Fumaça de fábricas
Criação de gado
Ruas asfaltadas e movimentadas
Poucos moradores
Grande número de plantação
Estradas de terra
Muitas casas de pedra
Carros, ônibus, caminhões
Casas simples
Carros de boi, mulas
Grandes avenidas

Área rural

Área urbana

Agora vamos falar sobre seu município.
Nome _________________________________________________________
Quando foi fundado ______________________________________________
Espaços públicos ________________________________________________
É uma área _____________________________ porque ___________________________________
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 29/06/2020
DATA DE ENTREGA: 06/07/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 03/07/2020
Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes de invasão
Habilidade: (EF35EF06P3)
1 – O Futsal é um esporte coletivo, disputado em quadra, no qual cada time tem 5 jogadores. O
Futsal começou a ser jogado aproximadamente em 1940, por jovens da Associação Cristã de
Moços, em São Paulo. Eles não encontravam campos de futebol para jogar, então improvisaram
partidas nas quadras de basquete.
FUTSAL DE TAMPINHA: COMO JOGAR
Passo 01: Crie as marcações de uma quadra, em uma folha de papel como mostram as imagens
abaixo. E depois coloque na linha de cada gol uma tampinha de garrafa. Essas tampinhas
representam os jogadores.

Passo 02: Esse jogo é realizado em dupla, chame alguém da família para brincar com você.
Realizem a brincadeira PEDRA/PAPEL/TESOURA, quem ganhar avança para a linha de número
um, e assim vão jogando PEDRA/PAPEL/TESOURA até que alguém chegue na linha do gol
adversário primeiro (linha de número seis). Marcando assim o seu gol! Estipulem um número de gols
a serem feitos para saber quem vai vencer a partida.
Sugestão: Caso queira grave um vídeo jogando e poste nas redes sociais, marcando a escola ou a
tia Jéssica.
Não se esqueça de escrever no verso dessa folha o que achou da brincadeira!

