ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Nome:_________________________________________________________________
Data de emissão: 06/07/2020 Série: 3º Ano- Vinícius de Morais Professora: Lucimar
Data de devolução: 13/07/2020.
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA.
OBJETO DE CONHECIMENTO: LOCALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM TEXTO/ SELEÇÃO DE
INFORMAÇÕES/ REFLEXÃO SOBRE O CONTEÚDO TEMÁTICO DO TEXTO.
HABILIDADES: (EF03LP08) LOCALIZAR INFORMAÇÕES EXPLÍCITAS EM TEXTOS. (EF03LP10)
INFERIR INFORMAÇÕES IMPLÍCITAS DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO, EM TEXTO. (EF03LP12)
INFERIR O TEMA E O ASSUNTO COM BASE NA COMPREENSÃO DO TEXTO.

1) Leia o texto abaixo:
As centopeias e seus sapatinhos
Naquela manhã, a Centopeinha acordou mais cedo.
Era dia de comprar sapatos e ela gostava muito de fazer compras.
Levantou-se, arrumou a sua caminha e foi para a sala tomar café.
Sua mãe já tinha arrumado a mesa.
O café estava quentinho e havia bolinhos de que ela gostava muito.
- Menina, ande logo! Senão vamos chegar tarde e não vai dar tempo de comprar todos os
sapatos de que precisamos.
Dona Centopeia e sua filha pegaram seus chapéus e suas sombrinhas, porque estava um
sol muito forte, e saíram.
Quando chegaram à loja, a Joaninha foi atendê-las.
- Bom dia, Dona Centopeia! Como sua filha está bonita! Fazia tempo que a senhora não
aparecia.
A Centopeinha e sua mãe foram olhar os sapatos na vitrina.
A Centopeinha pediu um par de sapatos vermelhos, muito bonitinhos.
A Joaninha subiu e desceu diversas vezes para trazer os pares de sapato para a
Centopeinha.
2) Responda:
a) Por que a Centopeinha acordou mais cedo?
________________________________________________________________________
b) O que dona Centopeia tinha preparado para o café?
_________________________________________________________________
c) Qual era a cor dos sapatos que Centopeinha escolheu?__________________________
3) Numere os parágrafos do texto.
4) Numere de acordo com a ordem do texto (1 a 4):
( ) Era dia de comprar sapatos.
( ) A Centopeinha arrumou a cama.
( ) A Joaninha foi atendê-las, quando chegaram à loja
( ) A Centopeinha e sua mãe pegaram chapéus e sombrinha.
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Nome:_________________________________________________________________
Data de emissão: 06/07/2020 Série: 3º Ano- Vinícius de Morais Professora: Lucimar
Data de devolução: 13/07/2020.
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA.
OBJETO DE CONHECIMENTO: LOCALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM TEXTO/
SELEÇÃO DE INFORMAÇÕES/ REFLEXÃO SOBRE O CONTEÚDO TEMÁTICO DO
TEXTO.
HABILIDADE: (EF03LP08) LOCALIZAR INFORMAÇÕES EXPLÍCITAS EM TEXTOS.
(EF03LP10) INFERIR INFORMAÇÕES IMPLÍCITAS DR FÁCIL IDENTIFICAÇÃO, EM
TEXTO. (EF03LP12) INFERIR O TEMA E O ASSUNTO COM BASE NA
COMPREENSÃO DO TEXTO.
1) Leia o texto abaixo:

O leão e o ratinho
Ao sair do buraco viu-se um ratinho entre as patas do leão.
Estacou, paralisado pelo terror. O leão, porém, não lhe fez mal nenhum.
- Segue em paz ratinho, não tenhas medo de teu rei.
Dias depois o leão caiu em uma rede. Urrou desesperadamente, debateu-se, mas quanto mais se
agitava, mais preso no laço ficava.
Atraído pelos urros, o ratinho apareceu.
- Amor com amor se paga - disse ele e pôs-se a roer as cordas.
Num instante conseguiu romper uma das malhas. E como a rede era fraca, o leão conseguiu fugir.
Monteiro lobato
a) Esse texto é :
( ) uma fábula ( ) um conto de fadas.( ) uma informação.
( )um apelo.
b) De acordo com texto escreva:
•os personagens do texto:___________________________________________________________
•o autor do texto:__________________________________________________________________
•o sentimento vivido pelo ratinho:____________________________________________________
•o sentimento vivido pelo leão enquanto estava na rede:____________________________________
•a fala do leão:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
• a fala do ratinho:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
•a lição que podemos aprender com o texto:__________________________________________

Quero ver caprichar!!!!!
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Nome:_________________________________________________________________
Data de emissão: 06/07/2020 Série: 3º Ano- Vinícius de Morais Professora: Lucimar
Data de devolução: 13/07/2020.
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
OBJETO DE CONHECIMENTO: PROBLEMAS ENVOLVENDO SIGNIFICADOS DA
ADIÇÃO E DA SUBTRAÇÃO: JUNTAR, ACRESCENTAR, SEPARAR, RETIRAR,
COMPARAR E COMPLETAR QUANTIDADES.
HABILIDADES: (EF03MA06A) RESOLVE PROBLEMAS DE ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO
COM OS SIGNIFICADOS DE JUNTAR, ACRESCENTAR SEPARAR, RETIRAR,
COMPARAR E COMPLETAR QUANTIDADES, UTILIZANDO DIFERENTES
ESTRATÉGIAS DE CÁLCULO EXATO OU APROXIMADO, INCLUINDO CÁLCULO
MENTAL.

1) Resolva os probleminhas:
a) Dona Cida é doceira. Ela fez 38 brigadeiros num dia e 47 brigadeiros , no outro
dia. Quantos brigadeiros ela fez nos dois dias?

b) No início do ano, uma escola trocou 65 lâmpadas do primeiro andar e 25
lâmpadas do segundo andar. Quantas lâmpadas foram trocadas nessa escola?

c) Dona Maria está distribuindo balas que estavam numa caixa. A caixa tinha 483
balas. Ela já deu 251 balas. Quantas balas ela tem para distribuir?

d) Rute precisa de 254 para fazer suco para uma festa. Ela tem 124 laranjas. Quantas
laranjas ela deverá comprar?

e) Marina tinha 45 bonecas em sua coleção. Resolveu doar 13 para um orfanato.
Com quantas ela ficou?
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Data de emissão: 06/07/2020 Série: 3º Ano- Vinícius de Morais Professora: Lucimar
Data de devolução: 13/07/2020.
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
OBJETO DE CONHECIMENTO: LEITURA, INTERPRETAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
DE DADOS EM TABELAS DE DUPLA ENTRADA E GRÁFICOS DE BARRA.
HABILIDADES: (EF03MA26) RESOLVER PROBLEMAS CUJOS DADOS ESTÃO
APRESENTADA EM TABELAS DUPLA ENTRADA, GRÁFICOS DE BARRAS OU DE
COLUNAS.

1) Resolva os probleminhas:
Roberto Eduardo
Célia
Ana
Marina
10
20
10
30
10
20
20
10
10
20
30
40
40
10
20
20
10
20
10
20
a)Quantos pontos fez cada um?___________________________________
b)Quem ganhou o jogo?________________________________________
c)Quem fez menos pontos?______________________________________
2) A tabela apresenta o movimento do estacionamento “PARE BEM” na semana
passada:
Dias da semana
Total de veículos
Domingo
27
segunda-feira
43
terça-feira
24
quarta-feira
26
quinta-feira
45
sexta-feira
21
Sábado
29
a) Calcule o total de veículos estacionados segunda e terça-feira.______
b) Quantos veículos estacionaram no “PARE BEM” quarta e quinta-feira?________
c) Qual o total de veículos estacionados no “PARE BEM” na quinta, na sexta-feira e
no sábado?________________________
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Nome:_________________________________________________________________
Data de emissão: 06/07/2020 Série: 3º Ano- Vinícius de Morais Professora: Lucimar
Data de devolução: 13/07/2020.
COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO
OBJETO DE CONHECIMENTO: PRÁTICAS CELEBRATIVAS.
Habilidades: (EF03ER03) IDENTIFICAR E RESPEITAR PRÁTICAS CELEBRATIVAS
(CERIMÔNIAS, ORAÇÕES, FESTIVIDADES, PEREGRINAÇÕES, ENTRE OUTRAS)
DE DIFERENTES TRADIÇÕES RELIGIOSAS.

1) Nosso Deus nos deu talentos muito especiais e devemos usá-los para fazer a sua
obra.
Leve cada uma das pessoas aos seus respectivos objetos.

2) Deus nos ama e quer que nos amemos também...
Pinte apenas a atitude que devemos ter com nosso próximo.
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COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
OBJETO DE CONHECIMENTO: A CIDADE E SUAS ATIVIDADES: TRABALHO, CULTURA E LAZER.
HABILIDADES: (EF03HI12) COMPARAR AS RELAÇÕES DE TRABALHO E LAZER DO PRESENTE COM
AS DE OUTROS TEMPOS E ESPAÇOS, ANALISANDO MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS.
O fim do trabalho infantil
A origem da exploração do trabalho infantil no Brasil remete a própria história do país. Há
centenas de anos, era possível encontrar crianças tanto entre trabalhadores livres quanto
escravizados.
Com o início da industrialização no Brasil, cerca de 130 anos atrás, o trabalho infantil
continuou a ser explorado. Na cidade de São Paulo, em 1919, mais de um terço dos
trabalhadores das fábricas de tecidos eram crianças. Elas trabalhavam em longas jornadas, de 12
a 14 horas por dia sem descanso, às vezes no período noturno e sujeitas a acidentes.
Nos anos 1920, o trabalho de crianças menores de 12 anos de idade passou a ser
proibido. A duração das jornadas de trabalho também foi limitada por lei, em 12 horas por dia.
Mas esses limites raramente eram respeitados.
Ao longo do tempo, novas leis e projetos foram realizados para que a exploração do
trabalho infantil fosse erradicada. Hoje, o trabalho de menores de 16 anos é proibido, salvo nos
casos em que um adolescente, a partir dos 14 anos de idade, exerça a função de aprendiz.
O trabalho infantil, porém, ainda é uma realidade no Brasil. Para sobreviver ou ajudar a
família, muitas crianças trabalham nas ruas, carvoarias, plantações, realizam trabalhos
domésticos e outras atividades. Em 2015 cerca de 6,6% das crianças e adolescentes entre 05 e 17
anos de idade trabalhavam. Mais da metade deles eram empregados em atividades agrícolas.
ATIVIDADES
1-) Como era a rotina das crianças que trabalhavam nas fábricas no início do processo de
industrialização no Brasil?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2-) Segundo o texto, qual era a porcentagem de crianças e adolescentes que trabalhavam no ano
de 2015?
_______________________________________________________________________________
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Nome:_________________________________________________________________
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COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
OBJETO DE CONHECIMENTO: A CIDADE E SUAS ATIVIDADES: TRABALHO, CULTURA E LAZER.
HABILIDADES: (EF03HI12) COMPARAR AS RELAÇÕES DE TRABALHO E LAZER DO PRESENTE COM
AS DE OUTROS TEMPOS E ESPAÇOS, ANALISANDO MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS.
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COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS
OBJETO DE CONHECIMENTO: PRODUÇÃO DO SOM
HABILIDADES: (EF03CI01) PRODUZIR DIFERENTES SONOS A PARTIR DE VARIADOS OBJETOS E
IDENTIFICAR VARIÁVEIS QUE INFLUENCIEM NESSE FENÔMENO.
O som
O som é uma forma de energia que se espalha pelo espaço em forma de ondas sonoras.
Essas ondas causam a vibração do meio em que se espalham.
Não podemos ver as ondas sonoras, mas nossas orelhas captam as vibrações que elas
causam no ar. Percebemos os diferentes sons do ambiente porque eles fazem vibrar uma
membrana que existe dentro de cada uma das orelhas, o tímpano.
Propriedades do Som
O que faz um som ser diferente de outro? O som tem algumas propriedades que o
caracterizam: intensidade, duração, altura e timbre.
A intensidade do som é também chamada de volume. Um grito tem uma intensidade
maior que um sussurro.
A duração do som diz respeito ao tempo durante o qual o som é emitido. Para indicar que
os carros podem seguir, o guarda emite um som curto com o apito. Para indicar que os carros
devem parar, ele emite um som longo.
A altura indica se um som é agudo ou grave. Quanto mais alto for o som, mais agudo ele
será. O miado de um gado é mais agudo que um trovão. Na escrita musical, as notas musicais
indicam a altura do som.
Ao ouvir uma canção, podemos distinguir os sons dos instrumentos, bem como a voz de
quem está cantando. Essas diferenças entre um som e outro são chamadas de timbre. O timbre
também nos permite reconhecer a voz das pessoas.
ATIVIDADES
1-) Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

1- Intensidade
2-Altura
3-Duração
4-Timbre

(
(
(
(

) O choro do bebê é muito estridente.
) O despertador tocou por 5 minutos sem parar.
) A ambulância está longe, mas já ouço a sirene.
) Reconheço essa voz! É do meu amigo Matheus!
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COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
OBJETO DE CONHECIMENTO: PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO E CONSUMO.
HABILIDADES: (EF03GE08) RELACIONAR A PRODUÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO OU DA ESCOLA
AOS PROBLEMAS CAUSADOS PELO CONSUMO EXCESSIVO E CONSTRUIR PROPOSTAS PARA O
CONSUMO CONSCIENTE, CONSIDERANDO A AMPLIAÇÃO DE HÁBITOS DE REDUÇÃO, REÚSO E
RECICLAGEM/DESCARTE DE MATERIAIS CONSUMIDOS EM CASA, NA ESCOLA E/ OU NO
ENTORNO.
CONSUMO E MEIO AMBIENTE
Ao se vestir, comer ou brincar, você já se perguntou como as roupas, os alimentos e os
brinquedos são produzidos?
Para fabricar todos esses produtos que consumimos em nosso dia a dia o ser humano
desenvolve as mais diversas atividades econômicas.
Do campo, vem os alimentos que consumimos. Nas fábricas são produzidos os mais
diversos produtos que chegam às lojas do comércio.
Mas, para atender ao aumento do consumo, as atividades econômicas precisam ampliar a
produção utilizando assim mais e mais recursos da natureza.
Para explorar esses recursos em maior quantidade, o ser humano desenvolve novas
técnicas que permitem, por exemplo, cultivar áreas cada vez mais extensas do solo, explorar
enormes jazidas minerais, ampliar a produção das fábricas, etc.
Com isso, muitos recursos da natureza têm sido intensamente explorados, o que
contribui para o agravamento de muitos problemas ambientais.
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Data de emissão: 06/07/2020 Série: 3º Ano- Vinícius de Morais Professora: Lucimar
Data de devolução: 13/07/2020.
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
OBJETO DE CONHECIMENTO: PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO E CONSUMO.
HABILIDADES: (EF03GE08) RELACIONAR A PRODUÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO OU DA ESCOLA
AOS PROBLEMAS CAUSADOS PELO CONSUMO EXCESSIVO E CONSTRUIR PROPOSTAS PARA O
CONSUMO CONSCIENTE, CONSIDERANDO A AMPLIAÇÃO DE HÁBITOS DE REDUÇÃO, REÚSO E
RECICLAGEM/DESCARTE DE MATERIAIS CONSUMIDOS EM CASA, NA ESCOLA E/ OU NO
ENTORNO.
ATIVIDADES
1-) Em nosso dia a dia podemos adotar várias atitudes que ajudam na conservação dos recursos
naturais. De acordo com essas atitudes enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.
1- Consumo consciente
2- Não desperdiçar água
3-Economizar energia
( ) Aproveitar a luz natural durante o dia, apagar as luzes após sair dos cômodos e desligar a
televisão quando ninguém estiver assistindo, são atitudes que diminuem o consumo de energia
elétrica.
( ) Consumir apenas o necessário é uma atitude que contribui para diminuir a exploração dos
recursos naturais. Quando compramos apenas o que estamos realmente precisando, evitamos o
descarte desnecessário de outros produtos.
( ) Outra atitude positiva que podemos adotar é evitar o desperdício de água. Não tomar
banhos demorados e fechar as torneiras enquanto escovamos os dentes são atitudes que
ajudam a reduzir o consumo de água.
2-) Para explorar recursos naturais em maior quantidade, o ser humano desenvolve novas
técnicas que permitem o quê?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Capriche nas tarefas, você é capaz de brilhar!!!!
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COMPONENTE CURRICULAR: ARTES
OBJETO DE CONHECIMENTO: CONTEXTOS E PRÁTICAS.
HABILIDADES: (EF15AR01) IDENTIFICAR E APRECIAR FORMAS DISTINTAS DAS ARTES VISUAIS
TRADICIONAIS E CONTEMPORÂNEAS, CULTIVANDO A PERCEPÇÃO, O IMAGINÁRIO, A CAPACIDADE DE
SIMBOLIZAR O REPERTÓRIO IMAGÉTICO.
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Componente Curricular – Educação Física
Aluno (a) :

3º ano:

10ª Atividade

Professor: Eustáquio
Data de emissão: 07/07/2020 Data para devolução: 14/07/2020

Unidade Temática: Dança
Objeto de Conhecimento: dança urbana
Habilidade: EF67EF13

Origem da festa junina
A típica festa junina celebrada no Brasil é comemorada no mês de junho, com a influência do
catolicismo tem a finalidade de homenagear os três santos, são eles: o Santo Antônio, São João
e São Pedro. Neste mês, as festa que ganhou um grande caráter rural, seguem alguns costumes
como a quadrilha, que é uma dança caipira típica das festas juninas. Sabemos que a quadrilha
tem origem francesa e foi introduzida no Brasil na época da vinda da Família Real Portuguesa,
no início do século XIX. Além disso, faz parte também das festas juninas, com destaque
fundamental, o cenário com bandeirolas coloridas, os trajes típicos do interior e as músicas de
tradições sertanejas, forrós, baiões e os xaxados.
As Comidas e bebidas típicas, danças e enfeites utilizados nas festas de hoje são uma mistura
de partes da cultura africana, europeia e indígena. E por se tornarem festas de caráter rural, as
comidas típicas feitas à base de alimentos da região no interior, também são elementos
importantes. É o caso dos pratos compostos à base de amendoim, como paçoca e pé de
moleque, ou à base de milho, como pamonha, canjica, bolo de milho, angu etc.
Além disso, temos também as tradicionais e divertidas brincadeiras de festas juninas, como por
exemplo: A pescaria, corrida de saco ou corrida do Saci-Pererê, derrubando latas, correio
elegante e a corrida do ovo na colher. São brincadeiras muito divertidas e que envolve toda a
comunidade, escola e a família, fazendo do mês de junho o mês mais esperado, depois do
carnaval, a festa junina é uma grande festa tradicional comemorada no Brasil.

Saiba mais em:
Brasil escola - https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/festa-junina.htm
Sua pesquisa- https://www.suapesquisa.com/musicacultura/brincadeiras_festa_junina.htm
Vita Clínica-https://vitaclinica.com.br/blog-da-vita/brincadeiras-juninas-estimulamdesenvolvimento-e-aprendizagem/

Marque um x nas opções que apresentam as principais características da festa junina:
1) ( ) O samba é uma das danças típica da festa.
2) ( ) Os típicos doces da festa junina são a base de milho.
3) ( ) A festa junina pode ser feita em casa.
4) ( ) A tradicional brincadeira da festa junina é o futebol.
5) ( ) A quadrilha é a típica dança da festa junina.
6) ( ) Festa junina na escola é uma das maiores comemorações.
7) ( ) As comidas e bebidas são uma mistura de partes da cultura africana, europeia e
indígenas.
8) ( ) A fogueira faz parte da decoração típica na festa junina.
9) ( ) Um dos pratos típicos é a canjica.
10) ( ) A pescaria é uma típica brincadeira junina.
11) ( ) São músicas tradicional juninas o sertanejo, forrós, baiões e xaxados.

