ATIVIDADES

PARA O 1º DIA

27/07/20

Nome do aluno(a):____________________________________________________________
3º ano,Turma:Cecília Meireles Profª = Selma - Data:27/07/20(entrega)03/08/20( devolução)
Componente Curricular: Língua Portuguesa
Unidade Temática: Leitura /escuta ( compartilhada e autônoma )
Objeto de Conhecimento: Escrita autônoma
Habilidade: EF15LP23/27
LEIA O LIVRO:

Cabe na mala
Observe a capa do livro CABE NA MALA
Pelo título, o que você acha que vai
acontecer na história?
Vamos observar a ilustração da capa do
livro
Pela ilustração podemos imaginar qual é
a história desse livro?
Que animais você acha que aparecem
na história?
 Onde você acha que acontece essa
história?

1) Qual é o título do livro?____________________________________________
2) Quem escreveu o livro?__________________________________________
3) Quais são os personagens principais da história? _____________________
________________________________________________________________
4) Como é a mala?
Da vaca _______________________ Do cavalo_______________________

ATIVIDADES

PARA O 1º DIA

27/07/20

Nome do aluno(a):__________________________________________________________________
3º ano,Turma:Cecília Meireles Profª = Selma - Data:27/07/20(entrega)

03/08/20( devolução)

Componente Curricular: Língua Portuguesa
Unidade Temática: Leitura /escuta (compartilhada e autônoma )
Objeto de Conhecimento: Escrita autônoma
Habilidade: EF15LP23/27
1) Escreva o nome dos animais que o cavalo e a vaca levaram em suas malas:

2) O cavalo e a vaca viram muitas coisas na vila, mas nada cabia na mala. Escreva o que
cada um viu na vila:
O cavalo viu? ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
A vaca viu?__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3) Responda marcando com um X.
a) No trecho “ Ela leva tudo na mala de lona” A palavra sublinhada refere-se:
a cutia (

)

a vaca (

)

b) No trecho “ Ele leva tudo na maleta de pano” A palavra sublinhada refere-se:
ao cavalo (

)

ao tatu (

)

ATIVIDADES

PARA O 1º DIA 27/07/20

Nome do aluno(a):_____________________________________________________________
3º ano,Turma:Cecília Meireles Profª = Selma - Data:27/07/20(entrega) 03/08/20( devolução)
Componente Curricular: Ensino Religioso
Unidade Temática: Identidade e alteridades
Objeto de Conhecimento: Espaços e Territórios religiosos
Habilidade: EF03ER07MG
O QUE CABE NA MALA?
1) Vamos pensar em sentimentos e colocar dentro da mala! Que palavras você gostaria
de escrever?

2) Sabemos que estamos passando por um momento de Pandemia, mas que tudo isso
vai passar. E assim poderemos voltar a sair de casa e passear. Então pense em algum
lugar quer você gostaria de ir quando tudo isso passar e escreva o nome deste lugar
abaixo:
_____________________________________________________________________________

ATIVIDADES

PARA O 2º DIA

28/07/20

Nome do aluno(a):__________________________________________________________________
3º ano, Turma:Cecília Meireles Profª = Selma - Data:27/07/20(entrega) 03/08/20( devolução)

Componente Curricular: Matemática
Unidade Temática: Números
Objeto de Conhecimento: Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais.
Habilidade: EF03MA01

Observe o texto informativo abaixo:

1) De acordo com o texto, uma cotia pode chegar até _____cm ( centímetros) de
comprimento.
b) Escreva este número por extenso:___________________________________
c) Descubra a seqüência e complete:
76 _____ 80 _____ 84_____ 88 ______ 92 _____ 96______ 100 ____ 104
d) Volte ao texto para descobrir quantos dedos tem uma cotia._______________

Se uma cotia tem _____ dedos.

2 cotias têm _______ dedos.

ATIVIDADES

PARA O 2º DIA 28/07/20

Nome do aluno(a):_____________________________________________________________
3ºano,Turma:Cecília Meireles Profª = Selma - Data:27/07/20(entrega)03/08/20( devolução)
Componente Curricular: Matemática
Unidade Temática: Números
Objeto de Conhecimento: Procedimentos de cálculo com números: adição e subtração.
Habilidade: EF03MA05
1) Resolva as operações.

ATIVIDADES

PARA O 3º DIA 29/07/20

Nome do aluno(a):____________________________________________________________
3ºano,Turma:Cecília Meireles Profª = Selma - Data:27/07/20(entrega)03/08/20( devolução)
Componente Curricular: História / Geografia
Unidade temática: O lugar em que vive
Objeto de conhecimento: A produção dos marcos da memoria: Os lugares de memória
( ruas , praças , escolas, monumentos ,museus etc.)
Habilidade: EF03HI05X
Observe a primeira página do livro “ Cabe na mala”.

O que é uma vila? Pequena povoação. Conjunto de casas do mesmo estilo ,
dispostas de maneira a formar uma viela ou pequena praça.
1) Responda:
a) O que aparece na imagem que foi construido pelo homem?________________________
__________________________________________________________________
b) Pela foto do rio , ele parece limpo ou poluido?__________________________________
c) Qual meio de transporte foi usado?____________________________________

ATIVIDADES

PARA O 3º DIA 29/07/20

Nome do aluno(a):____________________________________________________________
3º ano,Turma:Cecília Meireles Profª = Selma - Data:27/07/20(entrega) 03/08/20( devolução)
Componente Curricular: Matemática
Unidade Temática: Números
Objeto de Conhecimento: Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais.
Habilidade: EF03MA05

As pessoas ficam curiosas para conhecerem os roedores do zoológico.
1) Hoje o zoológico ficou cheio. Veja a quantidade de ingressos que foram vendidos e
escreva esse número por extenso:

137 _________________________________________________________________________
2) Observe a fila da lanchonete do zoológico.

a) Quantas pessoas estão na fila? _______________________________________________
b) Quantas pessoas estão atrás da 9º pessoa da fila?_______________________________
c) Em qual posição está a última pessoa da fila? __________________________________
d) Se entrarem mais cinco pessoas, qual será o total de pessoas na fila?_______________
e) Qual é a cor da roupa da pessoa que está no 5º lugar?____________________________

ATIVIDADES

PARA O 4º DIA 30/07/20

Nome do aluno(a):_____________________________________________________________
3º ano,Turma:Cecília Meireles Profª = Selma - Data:27/07/20(entrega)03/08/20( devolução)
Componente Curricular: Língua Portuguesa
Unidade Temática: Leitura /escuta ( compartilhada e autônoma )
Objeto de Conhecimento: Escrita autônoma
Habilidade: EF15PL23/27
1) Reescreva as frases substituindo as figuras por palavras:

________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2) Descubra as palavras através dos códigos:

ATIVIDADES

PARA O 4º DIA 30/07/20

Nome do aluno(a):_____________________________________________________________
3º ano,Turma:Cecília Meireles Profª = Selma - Data:27/07/20(entrega) 03/08/20( devolução)
Componente Curricular: Ciências
Unidade temática: Luz e som
Objeto de conhecimento: Os sentidos
Habilidade: (EF03CI01)

Os órgãos do sentidos
O nosso corpo tem órgãos especializados em captar as informações do
ambiente.

Para saber mais leia a explicação sobre os sentidos que está no livro , página 54.
1) Organize as palavras do quadro no espaço corretamente. Ex:olho(órgão)visão(sentido)

olho - tato - pele - olfato - língua - paladar - nariz - audição – ouvido - visão

ATIVIDADES

PARA O 5º DIA 31/07/20

Nome do aluno(a):_____________________________________________________________
3º ano,Turma:Cecília Meireles Profª = Selma - Data:27/07/20(entrega) 03/08/20( devolução)
Componente Curricular: Língua Portuguesa
Unidade Temática: Leitura /escuta (compartilhada e autônoma ) Análise linguística
/semiótica (ortografização).
Objeto de Conhecimento: Escrita autônoma /Morfologia.
Habilidade: (EF03LP10) (EF15LP23/27)
2) Separe as sílabas e classifique em monossílaba, dissílaba , trissílaba e polissílaba:

1) Vamos construir frases?! Observe as figuras e elabore uma frase com cada uma.

___________________________________________________________

________________________________________________________

ATIVIDADES

PARA O 5º DIA

31/07/20

Nome do aluno(a):____________________________________________________________
3º ano,Turma:Cecília Meireles Profª = Selma - Data:27/07/20(entrega)03/08/20( devolução)
Componente Curricular: Artes
Unidade Temática: Artes visuais
Objeto de Conhecimento: Contexto e Práticas
Habilidade: EF15AR01P3
1) Agora que você já leu a história “ Cabe na mala ”, escolha a parte que você mais
gostou e faça um belo desenho. Com muito capricho!

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 27/07/2020
DATA DE ENTREGA: 03/08/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 31/07/2020
Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos
Objeto de Conhecimento: Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo
Habilidade: (EF35EF04P3)
1 – A brincadeira do Labirinto é originária de Moçambique e possui dinâmica simples e
interessante. Você pode desenhar o labirinto no chão onde as próprias crianças são as peças ou
mesmo em uma folha utilizando tampinhas de garrafas (a). Os jogadores iniciam o jogo na
primeira extremidade do desenho (b). Para seguir em frente joga-se pedra, papel e tesoura
repetidas vezes. Toda vez que um jogador ganha ele segue para extremidade à frente. O
jogador que chegar à última extremidade primeiro, vence a partida. Agora faça essa brincadeira
com
a
sua
família.

Após realizar a atividade responda as perguntas:
A- Onde você realizou a brincadeira no chão ou no papel?

B- Quem brincou com você?

C- Teve alguma dificuldade?

