COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 31-08-2020
DATA DE ENTREGA: 08-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 31 / 08 /2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Formação de leitor
Habilidade: EF35LP02

HISTÓRIA DA SEMANA
Ouça com muita atenção a história da semana e preencha a ficha.
Titulo: __________________________________________________
Autor:
______________________________________________________
Personagem principal:____________________________________
Onde a Fadinha vivia?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Quem foi a primeira convidada da festa?
______________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 31-08-2020
DATA DE ENTREGA: 08-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 01 / 09 /2020
Unidade Temática: Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Planejamento de texto/Progressão temática e paragrafação.
Habilidade: EF35LP09

COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 31-08-2020
DATA DE ENTREGA: 08-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 03 /09 /2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Compreensão
Habilidade: EF35LP03
PÁTRIA
Isabel Cristina Silveira Soares
Pátria
União de povos
Raças diversas
Um sonho em comum
Vidas que desabrocham
Laços que se apertam...
Pátria
Certeza de berço
Amor à origem
Saudade, se distante
Na alma o regresso...
Pátria...
Brasil ...
Esperança
De melhores dias.
Responda:
a) Qual é sua Pátria? ____________________________________________________
b) Qual a mensagem que o texto passou?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
C) Em sua opinião, por que devemos amar nossa Pátria?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d) Suponha que você tenha que elaborar leis em favor do nosso país. (Você pode pedir auxílio de
uma adulto)

Qual lei você elaboraria para preservação das matas?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

E para a preservação das tribos Indígenas que ainda restam no Brasil?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

E quanto a Educação e saúde?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 31-08-2020
DATA DE ENTREGA: 08-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 31 /08 /2020
Unidade Temática: Grandezas e medidas
Objeto de Conhecimento: Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do calendário, leitura de horas em
relógios digitais e ordenação de datas.
Habilidades: EF03MA18

Observe o calendário e responda as questões abaixo:

A) Nome dos meses? ____________________________________________________________
B) Qual o maior mês? ______________________________________________________________
C) Quantas semanas completas tem o mês de agosto? ____________ E setembro? _____________
D) Investigue com seus familiares as datas marcantes de cada mês e pinte com cores diferentes.
Depois complete o quadro abaixo
Mês
Dia da semana
Comemoração

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 31-08-2020
DATA DE ENTREGA: 08-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 02/09 /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

SITUAÇÕES PROBLEMA
Resolva os probleminhas abaixo:
1- Em um estádio de futebol cabem 550 pessoas. Entraram apenas 380. Quantas pessoas ainda
faltam para lotar o estádio?
OPERAÇÃO

Resposta: __________________________________________________

2- Gustavo tem 32 selos em sua coleção. Cauã tem 24 selos. Quantos selos Gustavo têm a mais
que Cauã?
OPERAÇÃO

Resposta: __________________________________________________

3- Natália comprou 3 fardos de refrigerante para sua festa. Cada fardo tem 6 refrigerantes. Quantos
refrigerantes Natália comprou?

Resposta: _________________________________________

4- Aryane colocou na mesa 2 pratos de salgados com 7 salgados. Quantos
salgados tinha ao todo na mesa?
Resposta: _________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 31-08-2020
DATA DE ENTREGA: 08-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 04 /09 /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
1- Beatriz tem uma loja que vende enfeites para o dia da Pátria.
Veja as vendas da semana:

TOTAL DE
ENFEITES

A) Quantos enfeites foram vendidos na segunda-feira? ____________________________________
B) Qual o dia da semana que foi vendido mais enfeites? __________________ Quantos? ________
C) Qual o dia da semana que foi vendido menos enfeites? _________________ Quantos? ________
E) Quantas bandeirinhas e balões foram vendidas na sexta-feira? ___________________________
2- Estou pensando em um numeral.
Procure no quadro os numerais que as crianças estão pensando:

COMPONENTE CURRICULAR ENSINO RELIGIOSO
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 31-08-2020
DATA DE ENTREGA: 08-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 31/ 08 /2020
Unidade Temática: Identidades e alteridades
Objeto de Conhecimento: O eu, a família e o ambiente de convivência.
Habilidade: EF03ER02
Pinte o lado da balança que, na sua opinião, pesa mais na vida dos brasileiros.

Na __________________________________ somos todos iguais, algumas
________________________ não contam jamais.
Mostre que você é ___________________________, dando sempre uma ____________________
a mais.

COMPONENTE CURRICULAR ARTE
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 31-08-2020
DATA DE ENTREGA: 08-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 04 /09 /2020
Unidade Temática: Artes visuais
Objeto de Conhecimento: Matrizes estéticas e culturais
Habilidade: EF15AR03
BRASIL
Vai Brasil!!
Não fique deitado
Neste teu berço encantado.
Vá Brasil!
Avance sem medo
Somos mais de cento e cinquenta milhões de brasileiros.
A te propor tamanha mudança.
Que a tua voz, unida à nossa,
Faça a humanidade melhor!

1- Qual é o símbolo do nosso Brasil? _______________________________________________
2- Quais as cores da nossa bandeira? ______________________________________________
3- Qual é a frase que está escrita em nossa bandeira?
______________________________________________________________________________

Semana da Pátria
O início da semana da pátria ocorre em 1 de Setembro e vai até o dia 7 de Setembro. Durante
essa semana é relembrada a história da independência do Brasil.
4- Agora vamos recortar as peças do quebra cabeça e montá-lo em uma folha a parte, depois pintar
bem bonita a nossa Bandeira. Não esqueça quero ver como ficou!

COMPONENTE CURRICULAR HISTÓRIA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 31-08-2020
DATA DE ENTREGA: 08-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 01 /09/2020
Unidade Temática: O lugar em que vive
Objeto de Conhecimento: A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas,
monumentos, museus etc.).
Habilidades: EF03HI05

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
Antes de partir para Portugal, Dom João VI esvaziou os cofres do
Banco do Brasil, levando quase todo o ouro para Portugal e deixou
Dom Pedro como príncipe regente.
Os portugueses, porém, não gostaram da permanência de Dom
Pedro no Brasil, pois queriam que o Brasil voltasse à posição de
Colônia.
Os brasileiros elaboraram, então, um documento, assinado por
milhares de pessoas, pedindo a sua permanência no Brasil. Dom Pedro
se mostrou favorável à solicitação:
– Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga
ao povo que fico.
Esta declaração de Dom Pedro foi feita no dia 09 de janeiro de 1822,
data que ficou conhecida como o Dia do Fico.
Dias depois, Dom Pedro formou seu ministério, nomeando para ministro do Reino José
Bonifácio de Andrada e Silva.
Como as ameaças de Portugal continuaram, Dom Pedro que fora controlar conflitos entre
brasileiros e portugueses na província de São Paulo, anunciou, às margens do riacho Ipiranga, em
São Paulo, no dia 07 de setembro de 1822:
“Brasileiros, as cortes de Lisboa, querem escravizar-nos. De hoje em diante, nossas relações estão
quebradas. Nenhum laço nos une mais, estamos separados de Portugal”.
Puxando a espada gritou: Independência ou morte!
Preencha a cruzadinha
1- 09 de janeiro dia do ___________________
2- Príncipe Regente
3- Ministro nomeado pelo Dom Pedro: José
________
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4- País de qual o Brasil se separou.
5- Dia da Independência
6- Rio onde Dom Pedro proclamou a
Independência

COMPONENTE CURRICULAR GEOGRAFIA
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 31-08-2020
DATA DE ENTREGA: 08-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 02 / 09 /2020
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo
Objeto de Conhecimento: A cidade e o campo: aproximações e diferenças
Habilidade: EF03GE02
PAISAGEM NATURAL E HUMANIZADA
A paisagem, por definição, é a configuração dos elementos tal qual eles se apresentam no espaço e
que podem ser percebidos pelo ser humano através do uso de ao menos um dos cinco sentidos
(visão, audição, olfato, tato e paladar).
Ela pode estar relacionada a ambientes estáticos, como um prédio ou uma montanha, e a ambientes
dinâmicos, como os fluxos de carros ou o deslocamento de um grupo de pássaros.
Assim, existem aquelas paisagens que revelam e predominam as transformações realizadas pela
natureza, que são chamadas de paisagens naturais.
Além disso, também existem aquelas paisagens que revelam as transformações realizadas pelo ser
humano, através da exploração e utilização dos recursos naturais, chamadas de paisagens
culturais ou humanizadas.
Fonte: file:///C:/Users/Dell/Downloads/Ensino_Fundamental_I__3_ANO.PDF

Observe atentamente a imagem abaixo:

a) Que elementos você observa nessa imagem?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) Quais são os elementos naturais presentes na imagem?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) Quais são os elementos construídos pelos seres humanos na imagem?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR CIÊNCIAS
PROFESSORA: Rosilea Maria Vicente César
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 31-08-2020
DATA DE ENTREGA:08-09-2020
NOME ALUNO (A):
Atividade referente ao dia 03 / 09 /2020
Unidade Temática: Matéria e Energia
Objeto de Conhecimento: Produção de som; Efeitos da luz nos materiais; Saúde auditiva e visual
Habilidade: EF03CI02
A poluição é um dos mais graves problemas causados pela intervenção do homem sobre a
natureza. A liberação de resíduos (gases, lixo, esgoto) ou energia (luz, calor, som) no ambiente
natural, provoca sérios desequilíbrios ecológicos e pode ameaçar a vida humana. Por isso,
principalmente nas cidades, estamos mais expostos à poluição do ar, da água, sonora, visual e
luminosa.
O barulho produzido pelo excesso de veículos automotores (carros, motos, ônibus, caminhões) nas
ruas é uma das principais causas da poluição sonora.
A enorme quantidade de anúncios, fios elétricos, placas, propagandas,
postes, lixo, torres de telefone, entre outros, nas vias públicas, causa a
poluição visual. Já a poluição luminosa é causada pelo excesso de luz
artificial nos ambientes e de iluminação pública nas ruas.
As poluições visuais e luminosas perturbam a nossa visão, distraem as
pessoas e os motoristas nas ruas e pode até causar acidentes. A
poluição sonora pode causar estados de irritação, cansaço e a perda
gradativa da nossa audição.
É muito importante aprendermos sobre o que gera a poluição e,
principalmente, quais as formas de evitar que ela destrua o ambiente e a nossa saúde.
1- Relacione
1- Poluição sonora
(

)

2- Poluição visual
(

)

3- Poluição do ar
(

)

4- Poluição do solo
( )

2- Como o homem causa a poluição da água?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 31/08/2020
DATA DE ENTREGA: 08/09/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 04/09/2020
Unidade Temática: Lutas
Objeto de Conhecimento: Lutas do contexto comunitário e regional
Habilidade: (EF35EF14P3)
1 – De maneira lúdica podemos vivenciar várias práticas e estrátegias da luta. Faremos a atividade
de nome PEGA – RABO. Leia as regras e chame alguém da família para realizar com você.
PEGA – RABO: COMO REALIZAR
Passo 1: A atividade será realizada em dupla.
Passo 2: Cada participante deverá ter um “rabo”, que poderá ser uma fita, ou feito de jornal, ou de
folha de revista, o material que você conseguir providenciar. Esse rabo deve ser colocado na parte
de trás da sua roupa, como se fosse um rabinho mesmo, com uma das pontas soltas.
Passo 3: Ao sinal de início da brincadeira, o participante deverá
tentar pegar o rabo do outro e ao mesmo tempo, tomar cuidado
para que não tirem o seu.
Passo 4: Um tempo deverá ser marcado e ao final do mesmo,
vence aquele participante que conseguir pegar o rabinho do outro
jogador.
Passo 5: Vale lembrar que todos têm que respeitar os
participantes, não podendo segurar pelos braços, ou puxar pela roupa, ou machucar o outro, só vale
pegar o “rabinho”, combinado?
 Agora responda: Quem realizou a atividade com você?

RESPOSTA: __________________________________

