NOME: _________________________________________________________________________________________
Data de envio: 06/07/2020

Data de entrega: 13/07/2020

Professora: Zenaide – 3º ano
 Tarefas referentes ao dia 06/07/2020

Componente Curricular – Língua Portuguesa
Unidades temáticas: Oralidade; Leitura/Escuta (compartilhada e autônoma).
Objetos de conhecimento: Aspectos não linguísticos; Estratégia de leitura.
Habilidades: EF15LP12; EF15LP02A.

Leia o texto com muita atenção e responda às questões abaixo.
1) Qual o título do texto? _____________________________________________________________.
2) Quem é a autora? _________________________________________________________________.
3) De onde esse poema foi retirado? _____________________________________________________.
4) Esse texto é:
( ) piada.
( ) poema.
( ) fábula
5) Qual a finalidade do texto?
( ) Ensinar a preparar um alimento.

(

) Emocionar o leitor.

(

) Dar uma informação.

6) Cite o nome das crianças que aparecem no texto.
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
7) Qual é o assunto do texto?
___________________________________________________________________________________.
8) Retire do texto cinco palavras e escreva-as em ordem alfabética.
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

9)
a)
b)
c)
d)

Retire do texto uma palavra:
Dissílaba: ________________________________________________________.
Trissílaba: ________________________________________________________.
Polissílaba: _______________________________________________________.
Monossílaba: _____________________________________________________.

10) Retire do texto rimas para:
a) Aninha: ______________________________________________.
b) Pique: _______________________________________________.
c) Marcelo: _____________________________________________.
d) Rainha: ______________________________________________.
e) Bola: ________________________________________________.
f) João: ________________________________________________.
g) Bicicleta: _____________________________________________.
h) Lucinha: ______________________________________________.
11) Quantas palavras há na frase: Você quer brincar comigo?
___________________________________________________________________________________.
12) Complete o texto.

13) Procure o nome das crianças que aparecem no poema dentro do caça-palavras.

NOME: _________________________________________________________________________________________
Data de envio: 06/07/2020

Data de entrega: 13/07/2020

Professora: Zenaide – 3º ano
 Tarefas referentes ao dia 07/07/2020

Componente Curricular – Matemática
Unidade temática: Números.
Objeto de conhecimento: Procedimentos de cálculo com números naturais.
Habilidade: EF03MA05.

1) Após a aula Júlia, Andressa, Paulo, Bruno e Amanda foram à lanchonete da Dona Neide fazer um
lanche. Veja abaixo a quantia que cada um possui e depois responda:

a) Qual a quantia que cada criança possui?
Andressa: ___________________________
Paulo: ______________________________
Bruno: ______________________________
Carla: ______________________________
b)
c)
d)
e)

Qual criança possui a maior quantia? __________________________________________________.
Qual criança possui a menor quantia? __________________________________________________.
Qual colega de Carla possui o dobro de sua quantia? ______________________________________.
Se Andressa e Paulo juntarem suas quantias, quanto eles terão? _____________________________.

f) Qual a diferença entre a quantia de Bruno e Andressa? ___________________________________.

g) Carla comprou um salgado que custa R$ 1,50. Quais moedas ela poderá utilizar para pagar esse valor?
Com quanto ela ficará? ___________________________________________________.
h) Andressa comprou uma coxinha que custou R$ 1,20. Com quanto ela ficará? __________________.
i) Organize os valores na ordem crescente e escreva-os por extenso.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2) Seu Artur é dono de um supermercado. Além de fazer compras, algumas pessoas pedem para seu Artur
trocar notas e moedas. Veja:

Sabendo disso, ajude seu Artur a calcular
quanto ele deverá trocar em notas e moedas
nas situações abaixo.

a) Patrícia quer trocar uma nota de R$ 10,00 em notas de R$ 2,00. Quantas notas de R$ 2,00 ela deverá
receber? ____________________________________________.

b) Sebastião quer trocar uma nota de R$ 50,00 em notas de R$ 5,00. Quantas notas de R$ 5,00 ele deverá
receber? ______________________________________.

c) Pedro quer trocar uma nota de R$ 100,00 em notas de R$ 20,00. Quantas notas de R$ 20,00 ele deverá
receber? ______________________________________.

d) Sandra possui uma nota de R$ 5,00 e dezesseis moedas de R$ 1,00. Por qual nota ele poderá trocar essa
quantia? ______________________________________.

3) A Loja Veste Bem está em promoção e Marlene resolveu aproveitar comprando alguns produtos.

Marlene
pagou sua compra com 3 notas de R$ 20,00; uma nota de R$5,00 e oito moedas de R$ 0,10.
Sabendo disso, preencha os valores que faltam na nota fiscal.
4) Marília comprou alguns brinquedos para seus filhos. Sabendo que ela pagou essa compra com uma nota
de R$100,00 preencha a nota fiscal abaixo.

5) Seu Carlos decidiu presentear seus netos dando uma bicicleta para cada um, veja abaixo a nota fiscal
dessa compra.

Seu Carlos pagou essa compra com 3 notas de R$ 100,00. Sabendo dessa informação, preencha a nota
fiscal com os valores que estão faltando.

NOME: _________________________________________________________________________________________
Data de envio: 06/07/2020

Data de entrega: 13/07/2020

Professora: Zenaide – 3º ano

 Tarefas referentes ao dia 08/07.
Componente Curricular – Geografia e História
Unidade temática: O sujeito e seu lugar no mundo.
Objeto de conhecimento: A cidade e o campo – aproximações e diferenças.
Habilidades: EF03GE01.

1) Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.
A- Área rural

Movimento intenso de veículos.

B- Área urbana

Construções de estabelecimentos comerciais.
Paisagem com plantações, pastos e animais.

2) Quais as principais diferenças que você percebe entre os espaços urbanos e rurais.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
3) Complete com as palavras município, área urbana e área rural.
a. As construções na ________________________ são mais distantes umas das outras.
b. Há dificuldade de locomoção na _________________________________ .
c. O ___________________________ é, em geral, formado por áreas urbanas e rurais.
4) Use 1 para o que é possível encontrar na área rural e 2 para a área urbana.

5) Use R para as paisagens rurais e U para as paisagens urbanas.
6) Leia com atenção a letra da canção abaixo e responda às questões.
a) De que tipo de paisagem a música fala? ___________________________________________.
b) Quais trechos levaram você a essa conclusão?
____________________________________________

____________________________________________
______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ .

c) Use o espaço ao lado da canção para ilustrar a paisagem descrita.

NOME: _________________________________________________________________________________________
Data de envio: 06/07/2020

Data de entrega: 13/07/2020

Professora: Zenaide – 3º ano

 Tarefas referentes ao dia 09/07.
Componente Curricular – Ciências
Unidade temática: Ar, água e solo.
Objeto de conhecimento: O ar e os seres vivos.
Habilidade: EF03CI04.

1) Observe a imagem e complete as frases com as palavras do quadro.

 Tarefas referentes ao dia 10/05.
2) De acordo com os textos estudados sobre o ar, responda:
a) Onde podemos encontrar o ar?
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ .

b) Qual a importância do ar?
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

c) Podemos ver o ar?
___________________________________________________________________________________.

d) Encontramos oxigênio no ar?
___________________________________________________________________________________.

e) Como podemos perceber o ar?
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

f) Quais são os principais tipos de vento?
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ .

g) Cite o nome do aparelho utilizado para indicar a direção do vento?
______________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 3°
DATA DE ENVIO: 06/07/2020
DATA DE ENTREGA: 13/07/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 10/07/2020
Unidade Temática: Danças
Objeto de Conhecimento: Danças do Brasil e do mundo
Habilidade: (EF35EF09P3)
1 – Vamos cantar e dançar? A música chama-se TCHUTCHUÊ. Ela está disponível no canal PEQUENOS
ATOS no YOUTUBE. Se você tiver internet utilize o link https://www.youtube.com/watch?v=AMrn2ERvGkY para
acessar a música. Mas caso você não tenha acesso é só cantar e dançar seguindo a letra abaixo:
Refrão:
Tchutchuê, tchutchuê
É uma dança bem legal
Tchutchuê, tchutchuê
É uma dança sem igual
Polegar pra frente (polegar pra frente)
Repete o Refrão!
Polegar pra frente (polegar pra frente)
Cotovelo pra trás (cotovelo pra trás)
Repete o Refrão!
Polegar pra frente (polegar pra frente)
Cotovelo pra trás (cotovelo pra trás)
Perna dobrada (perna dobrada)
Repete o Refrão!
Polegar pra frente (polegar pra frente)
Cotovelo pra trás (cotovelo pra trás)
Perna dobrada (perna dobrada)
Os pés pra dentro (os pés pra dentro)
Repete o Refrão!
Polegar pra frente (polegar pra frente)
Cotovelo pra trás (cotovelo pra trás)
Perna dobrada (perna dobrada)
Os pés pra dentro (os pés pra dentro)
Cabeça torta (cabeça torta)
Repete o Refrão

Polegar pra frente (polegar pra frente)
Cotovelo pra trás (cotovelo pra trás)
Perna dobrada (perna dobrada)
Os pés pra dentro (os pés pra dentro)
Cabeça torta (cabeça torta)
Língua pra fora (língua pra fora)

A) Responda: Quem dançou com
você?

Repete o Refrão!
Polegar pra frente (polegar pra frente)
Cotovelo pra trás (cotovelo pra trás)
Perna dobrada (perna dobrada)
Os pés pra dentro (os pés pra dentro)
Cabeça torta (cabeça torta)
Língua pra fora (língua pra fora)
Dá uma rodadinha (dá uma rodadinha)
Repete o Refrão!
Polegar pra frente (polegar pra frente)
Cotovelo pra trás (cotovelo pra trás)
Perna dobrada (perna dobrada)
Os pés pra dentro (os pés pra dentro)
Cabeça torta (cabeça torta)
Língua pra fora (língua pra fora)
Dá uma rodadinha (dá uma rodadinha)
E num pé só!
Repete o Refrão! 3X

B) Foi uma dança fácil ou difícil?

______________________

