ATIVIDADES

PARA O 1º DIA 08 /09/2020

Nome do aluno (a): __________________________________________________________________
3º ano, Turma: Cecília Meireles Profª = Selma - Data:08/09/20 (entrega) 14/09/20(devolução)

Componente Curricular: Matemática
Unidade Temática: Números
Objeto de Conhecimento: Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e
da divisão.
Habilidade: EF03MA07

ATIVIDADES

PARA O 1º DIA 08/09/2020

Nome do aluno (a):_____________________________________________________________
3ºano, Turma: Cecília Meireles Profª = Selma - Data: 08/09/20(entrega) 14/09/20(devolução)
Componente Curricular: Matemática
Unidade Temática: Números
Objeto de Conhecimento:Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com números naturais:
adição e subtração.
Habilidade: EF03MA05
1) Resolva as operações com atenção

ATIVIDADES

PARA O 2º DIA 09/09/2020

Nome do aluno (a):____________________________________________________________
3ºano, Turma: Cecília Meireles Profª = Selma - Data:08/09/20(entrega) 14/09/20( devolução)
Componente Curricular: Geografia / História
Unidade temática: O sujeito e seu lugar no mundo / O lugar em que vive
Objeto de conhecimento: A cidade e o campo: aproximações e diferenças. /A produção dos
marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas, monumentos, museus
etc.)
Habilidade: (EF03GEO2) (EF03HI05X)

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
As ações educativas objetivam a sensibilização das comunidades quanto à preservação de seu patrimônio e de sua memória, através da adoção de posturas preservacionistas,
tendo em vista que um dos principais fatores de dano ao patrimônio histórico e cultural é o
desconhecimento de sua importância como fonte de referência para a identidade local. Nessa
perspectiva, a educação é vista como um importante processo. Processo de apreensão de
conhecimentos através da reflexão constante, do pensamento crítico, criativo e da ação
transformadora do sujeito. Assim, a Educação Patrimonial tem como foco o patrimônio
cultural, visando a aquisição de valores e comportamentos que permitam seu
reconhecimento, valorização e preservação. Apropriar-se de seu patrimônio é identificar-se
nele, é fortalecer o senso de pertencimento ao grupo do qual ele representa simbolicamente
a identidade. Significa construir uma identidade a partir de traços de um passado comum.
Fonte: http://www.ipac.ba.gov.br/preservacao/conceitos-gerais. Acesso em: 01/06/2020.
1)Reconhecer e apropriar-se do patrimônio “ escola” é identificar-se como parte dela, é
fortalecer o senso de pertencimento.

Registre abaixo o que você sabe sobre a sua escola.
Nome da sua escola:______________________________________________________________
Você acha a escola um local importante? Por quê?____________________________________
________________________________________________________________________________
Você cuida da escola onde estuda? Percebe-se como parte dela?________________________
Sua escola está localizada na área urbana ou rural ? __________________________________
Ela fica longe ou perto de sua casa? ________________________________________________
O que você gosta na escola?______________________________________________________
Coisas que podem melhorar na

escola ___________________________________________

_______________________________________________________________________________

ATIVIDADES

PARA O 2º DIA 09/09/2020

Nome do aluno (a):____________________________________________________________
3ºano, Turma: Cecília Meireles Profª = Selma - Data:08/09/20(entrega) 14/09/20(devolução)
Componente Curricular: Língua Portuguesa
Unidade temática: Produção de textos
Objeto de conhecimento: Planejamento de texto; Progressão temática e paragrafação.
Habilidades: (EF35LP09)
1)Produção de texto dirigida .Observe as gravuras e complete o texto com as palavras do
quadro.

2) Enumere os parágrafos do texto . Quantos parágrafos ele tem?____________

ATIVIDADES

PARA O 3º DIA 10/09/2020

Nome do aluno (a):_____________________________________________________________
3º ano, Turma: Cecília Meireles Profª = Selma - Data: 08/09/20(entrega) 14/09/20(devolução)
Componente Curricular: Matemática
Unidade Temática: Grandezas e medidas
Objeto de Conhecimento: Medidas de tempo
Habilidade: EF03MA22

Os números também são utilizados para contar o tempo. Este é o calendário do mês
de setembro de 2020. Consulte o calendário e responda:

a) Qual o último dia do mês? ____________________________________________
b) Em que dia da semana será dia 16? ___________________________________
c) Quantos dias terá a última semana do mês de setembro? Lembre-se de que a
semana começa no domingo e termina no sábado. __________________________
d) Quantas segundas-feiras tem este mês? _______________________________
e) E quantas quartas-feiras tem este mês? ________________________________
f) De qual ano é o calendário acima? ____________________________________
h) Colorir de vermelho, os dias de domingo.

i) Colorir de amarelo o dia do feriado.
j) Colorir de azul os dias de sábado.

ATIVIDADES

PARA O 3º DIA 10/09/2020

Nome do aluno(a):_____________________________________________________________
3º ano, Turma: Cecília Meireles Profª = Selma - Data:08/09/20(entrega) 14/09/20(devolução)
Componente Curricular: Ciências
Unidade temática: Luz e som
Objeto de conhecimento: Atenção com a saúde.
Habilidade: (EF03CI03)
VAMOS CONVERSAR!

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.
Poluição Sonora é o barulho produzido pelo excesso de veículos automotores (carros,
motos, ônibus, caminhões) nas ruas.
Poluição visual é a enorme quantidade de anúncios, fios, elétricos, placas,
propagandas, postes, lixo, torres de telefone, entre outros, nas vias públicas.
Poluição luminosa é causada pelo excesso de luz artificial nos ambientes e de
iluminação pública nas ruas.
1) A partir da leitura acima, escreva o que você compreendeu sobre:
a ) POLUIÇÃO SONORA: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

b) POLUIÇÃO VISUAL: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

c) POLUIÇÃO LUMINOSA: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

ATIVIDADES

PARA O 4º DIA 11/09/2020

Nome do aluno (a):_____________________________________________________________
3º ano, Turma: Cecília Meireles Profª = Selma - Data:08/09/20(entrega) 14/09/20(devolução)
Componente Curricular: Língua Portuguesa
Unidade Temática: Leitura /escuta - compartilhada e autônoma
Objeto de Conhecimento: Escrita autônoma
Habilidade: (EF03LP10)

O URSO E AS ABELHAS
Um urso topou com uma árvore caída, que servia de depósito de mel
para um enxame de abelhas. Começou a farejar o tronco, quando uma das
abelhas voltou do campo de trevos.
Adivinhando o que ele queria, deu uma picada daquelas no urso e
depois desapareceu no buraco do tronco.
O urso ficou louco de raiva e se pôs a arranhar o tronco com as garras
na esperança de destruir o tronco. A única coisa que conseguiu, foi fazer o
enxame inteiro sair atrás dele.
O urso fugiu a toda velocidade e só se salvou porque mergulhou de
cabeça num lago.
Moral da história: mais vale suportar um só ferimento em silêncio que perder o controle e
acabar todo machucado.
(FÁBULAS DE ESOPO/COMPILAÇÃO: RUSSEL ASH E BERBARD HIGTON; TRADUÇÃO DE HELOÍSA JAHN. SÃO PAULO: COMPANHIA DAS LETRINHAS, 1994)

1) Qual é o título da fábula? ________________________________________
2) Quais são os personagens da fábula? _________________________________
3) “O urso fugiu a toda velocidade...” Quer dizer que o urso fugiu:
( ) calmamente
( ) lentamente
( ) rapidamente
4) Para entender a história, é importante saber que o urso gosta de:
( ) abelhas
( ) mel
( ) tronco
5) Uma das abelhas do enxame picou o urso quando ele:
( ) Começou a farejar o tronco.
( ) Mergulhou a cabeça num lago.
6) “O urso e as abelhas” é:

(

) um conto

(

) uma fábula

(

) uma poesia

ATIVIDADES

PARA O 4º DIA

11/09/2020

Nome do aluno(a):____________________________________________________________
3º ano,Turma:Cecília Meireles Profª = Selma - Data:08/09/20(entrega) 14/09/20(devolução)
Componente Curricular: Artes
Unidade Temática: Dança
Objeto de Conhecimento: Contextos e práticas
Habilidade: EF15AR08
Observe a imagem:

O FORRÓ É UMA DANÇA BRASILEIRA DE ORIGEM NORDESTINA. UMA DAS PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS DO FORRÓ É O ATO DE ARRASTAR OS PÉS DURANTE A DANÇA.
1) A maioria das pessoas estão fazendo o que?
(

) brincando (

) dançando (

2) Estão dançando um: (

) balé

) tocando instrumentos
(

) forró

(

) rock

3) O forró é uma dança Brasileira de origem de qual região?
(

) Nordeste

(

) Sul

(

) Suldeste

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 08/09/2020
DATA DE ENTREGA: 14/09/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 11/09/2020
Unidade Temática: Lutas
Objeto de Conhecimento: Lutas do contexto comunitário e regional
Habilidade: (EF35EF15P3)
1 – As lutas são caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes que
podem ser realizados por dois ou mais competidores. Existem diferentes estilos de lutas e elas
podem variar conforme as regras.
As técnicas de lutas estão presentes nas artes marciais e também em sistemas militares. No
campo dos esportes ela é considerada a mais antiga modalidade, estando atrás apenas
do atletismo.
 Observe as imagens abaixo e faça um colorido em todas que representem a luta:

