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Prefeitura Municipal de Piúma 
Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS 
DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 
Estudante realize as atividades no seu caderno.  

 

EMEF “ITAPUTANGA” 
Atividades de PORTUGUÊS ––  3º ano - 14ª COLETÂNEA. 

 
Os Poemas Visuais, como o próprio nome diz, são produções literárias em 
que as imagens, formas e tudo o que é capaz de ser captado pela visão; 

ganham destaque. Como se fala em destaque das percepções visuais, muitas 
coisas podem ser incluídas e não se proíbe a mistura com outras 

linguagens. 
 

 Poema: “Xícara”. 

 
 
1) Responda. 
a) Que tipo de poema é esse? 
b) Você identificou algum tipo de poema na imagem? Qual? 
c) Qual a relação entre o nome do poema e o desenho? 
d) Qual é o assunto do poema? 
e) Existem rimas neste poema? Se sim, escreva-as. 
f) Você gostou do poema? Por que? 
g) Você tem uma xícara? Como ela é? 
 
2) Retire do texto palavras com: 
a) uma sílaba –                                        c) três sílabas-  
 
b) duas sílabas -                                       d) quatro sílabas-  
 
 
 
 
3) Observe as imagens, identifique as figuras e crie frases.  
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4) Use a sua imaginação e criatividade e crie um poema visual 
 

 
 

                             ATIVIDADES DE  MATEMÁTICA  
 

1) Vamos interpretar com atenção: 

Veja na tabela as distâncias, em metro, que cada aluno percorreu em uma 
Competição. 

Nome dos alunos 

 

Distância (em metros) 

Pedro 

 

185 metros 

Maria 

 

250 metros 

Cláudio 

 

160 metros 

Luana 

 

265 metros 

 

 Agora responda de acordo com as informações da tabela: 

 

a) Quem percorreu a menor distância? 

b) Quem percorreu a maior distância? 

c) Quantos  metros Luana percorreu a mais que Maria? 
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d) Quantos  metros Pedro percorreu a mais que Cláudio? 

e) Qual o total de distância percorrido por todos? 

 

2) Em numa caixa há 75 alfinetes. Quantos alfinetes há em 3 caixas? 

 

3) André e Frederico fizeram 5 pacotes contendo 18 bandeirinhas cada 

pacote. Quantas bandeirinhas os meninos fizeram? 

 

4) Juliana comprou 34 metros de um tecido para sua avó costurar algumas 

roupas, mas sua avó só usou a metade dessa quantidade. Quantos 

metros ela usou? 

 

5) Decomponha os números como no modelo: 

 

357= 3 centenas + cinco dezenas + 7 unidades 

278= 
 
469= 
 
528= 
 
789= 
 
931= 
 
321= 
 
845= 
 

6) Resolva as multiplicações com atenção: 
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ATIVIDADES DE HISTÓRIA 

MONUMENTOS HISTÓRICOS DE PIÚMA 

 
Vamos falar um pouco sobre a Avenida principal de Piúma. 
 
Observe essa foto de como era a avenida principal. 

 
Avenida principal, Izaías Scherrer, em Piúma - foto de 1977 

 
 
Agora observe uma foto atual da avenida principal, Isaias Scherrer de Piúma. 
: 

 
Avenida principal, Izaias Scherrer em Piúma - Dia 28 de julho de 2020. 

  
 
 
 Como podemos observar ao longo dos anos ocorreram muitas mudanças, não 
somente nesta avenida, mas em todo o município de Piúma. 
 
 RESPONDA:  

a) Quais foram as mudanças que ocorreram da 1ª foto para a 2ª foto? 

Observe e escreva o que mudou: 

 
 b) Escreva o nome de alguns comércios, lojas da avenida principal que você já 
conhece ou comprou algum produto.  
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ATIVIDADE DE GEOGRAFIA 
 

 

         
 1-VOCÊ CONHECE ALGUMA PRAIA DO LITORAL BRASILEIRO? ESCREVA O 
NOME DA PRAIA E EM QUE ESTADO ELA ESTÁ LOCALIZADA.  
 
2-O ESTADO EM QUE VOCÊ MORA É BANHADO PELO MAR?  
  
3-  ESCREVA ATIVIDADE ECONÔMICA DO LITORAL NAS FIGURAS QUE LHE 
REPRESENTA: 
           
 
 
 
TURISMO – PESCA - ARTESANATO 

          
 
 
 
-------------------------                   -------------------------                 ------------------------- 
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ATIVIDADES DE  CIÊNCIAS  

                                 
                               Observação do céu durante o dia e a noite 
 O que podemos ver no céu em diferentes horas do dia? 

Para nos ajudar a responder a essa questão, vamos conversar 

com um astrônomo. Veja 

O que ele tem a nos dizer. 

 

Com a palavra...Antônio Mário Magalhães, astrônomo. 

 

 O que podemos ver no céu durante o dia? 

Podemos ver o Sol, as nuvens e, em certas épocas do mês, 

também a Lua. Podemos ainda observar planetas e as estrelas 

mais brilhantes. Ao observar o céu durante o dia é importante não 

olhar diretamente para o Sol, pois isso prejudica a visão! 

 

 E a noite, o que vemos no céu? 

Dependendo da época do mês, podemos ver a Lua. Como a Lua 

brilha iluminada pelo Sol, podemos vê-la à noite até mesmo 

através de algumas nuvens. Quando não há nuvens no céu, é 

possível identificar também alguns planetas e as estrelas. 

 

 A Lua e o Sol podem aparecer no céu ao mesmo tempo? 

Sim. Em alguns períodos do mês é mais fácil ver a Lua e o Sol ao 

mesmo tempo e em partes diferentes do céu. 

 

 Como são formados os dias e as noites? 

 A Terra também se movimenta. Um dos movimentos da Terra é 

chamado de rotação. Ela gira em torno de si mesma como se fosse 

um pião. Esse movimento tem 24 horas (um dia e uma noite), 

produzindo o dia e a noite. Enquanto a Terra realiza esse movimento, 

uma parte fica iluminada pelo Sol e a outra permanece no escuro. Na 

parte iluminada é o dia, na outra é a noite. 

 O outro movimento chama-se translação. A Terra se move ao redor 

do Sol. Esse movimento tem duração de 365 dias (um ano) e 

determina as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. 

 
 Os astrônomos são cientistas que se dedicam ao estudo do sol, da Lua, 

as estralas, dos planetas e de muitos outros astros. 
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1- Que tal fazer uma pesquisa para saber quais os instrumentos que os 
astrônomos usam para conhecer o céu? Você pode colar figuras ou apenas 
escrever nos nomes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2- Recorte e cole figuras representando as estações dos ano. 
 
3- Com a ajuda de um adulto, observar o céu de acordo com os horários 
indicados e relate o que você vê. 

 De manhã, por volta de 9 horas; 

 De tarde, por volta das 5 horas; 

 De noite, por volta das 8 horas. 

 

ATIVIDADES DE  ED. FÍSICA 

UNIDADE TEMÁTICA: Jogos e Brincadeiras. 

Olá Aluno!!! 

Hoje iremos realizar uma atividade bem legal que trabalha a atenção, memória, 

coordenação motora, socialização, lateralidade, dicção, musicalidade, 

concentração, agilidade. 

Essa atividade pode ser realizada em dupla ou em grupo, e cada pessoa 

precisa estar com um copo de plástico em mãos (Atenção: O copo não pode 

ser de vidro). 

 

 Atividade: ABC do copo 

- Jeito de brincar: 

- Convide a sua família para jogar contigo e sente-se a mesa. 

- Cada pessoa deverá possuir um copo de plástico em mãos. Esse copo 

deverá permanecer em cima da mesa a frente de cada um. Atenção: o copo 

não pode ser de vidro. 
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- Utilizaremos a música ABC dos copos do grupo Palavra Cantada. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=fFo1i8EIS74&t=82s 

- Você deverá realizar o movimento com o copo seguindo o comando da 

música. Mas, antes de tocar no copo você tem que bater uma palma. 

- Então ficará assim: ouve o comando, bata uma palma, pegue o copo e realize 

o movimento. É fácil e muito divertido! 

- Realiza a atividade, tire uma foto ou grave um pequeno vídeo (máximo de 1 

minuto) e envie para a professora.  Boa Aula!!! 

 

 

Obs: No dia da aula 

de 

Educação Física, a 

professora irá 

postar 

no grupo da turma 

um vídeo explicando. 

 

ATIVIDADES DE  INGLÊS 

 

1- Fazer o cabeçalho como toda semana. No caderninho ok?  
 

2- Escreva os números de 01 à 10 e depois faça desenhos na frente 
representando cada número: 

 

EXEMPLO: eigth- oito = ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤  

 
3- Faça um desenho com as cores:  

a) Blue  
b) Yellow  
c) Green  
d) Brown  
e) Red  
f) Purple  
g) Black  
h) Pink  

4- Embaixo do desenho, escreva as cores em Inglês e português 
Teacher Adriana 

https://www.youtube.com/watch?v=fFo1i8EIS74&t=82s


 

 
 

9 

 

ATIVIDADE DE ARTE 

Atividade de arte 3º ano- desenho- produção visual. 
1_._. Leia a letra da musica: Aquarela e produza em seu caderno desenhos 
para representar a letra da musica. Abuse das cores e faça uma margem 
colorida na folha. Não é necessário desenhar tudo que a musica fala. Se 
desejar segue o link para assistir no youtube:. 
https://www.youtube.com/watch?v=FH-8ydKbc08 
 
Numa folha qualquer 
Eu desenho um Sol amarelo 
E com cinco ou seis retas 
É fácil fazer um castelo 
 
Corro o lápis em torno da mão 
E me dou uma luva 
E se faço chover, com dois riscos 
Tenho um guarda chuva 
 
Se um pinguinho de tinta 
Cai num pedacinho azul do papel 
Num instante imagino 
Uma linda gaivota a voar no céu 
 
Vai voando, contornando 
A imensa curva norte-sul 
Vou com ela viajando 
Havaí, pequim ou Istambul 
 
Pinto um barco a vela 
Branco navegando 
É tanto céu e mar 
Num beijo azul 
 
Entre as nuvens vem surgindo 
Um lindo avião rosa e grená 
Tudo em volta colorindo 
Com suas luzes a piscar 
 
Basta imaginar e ele está partindo 
Sereno e lindo 
E se a gente quiser 
Ele vai pousar 
 
 
Numa folha qualquer 
Eu desenho um navio de partida 
Com alguns bons amigos 
Bebendo de bem com a vida 
 
De uma América a outra 
Eu consigo passar num segundo 

Giro um simples compasso 
E num círculo eu faço o mundo 
 
Um menino caminha 
E caminhando chega no muro 
E ali logo em frente a esperar 
Pela gente o futuro está 
 
E o futuro é uma astronave 
Que tentamos pilotar 
Não tem tempo nem piedade 
Nem tem hora de chegar 
 
Sem pedir licença 
Muda nossa vida 
E depois convida 
A rir ou chorar 
 
Nessa estrada não nos cabe 
Conhecer ou ver o que virá 
O fim dela ninguém sabe 
Bem ao certo onde vai dar 
 
Vamos todos 
Numa linda passarela 
De uma aquarela que um dia enfim 
Descolorirá 
 
Numa folha qualquer 
Eu desenho um Sol amarelo 
Que descolorirá 
 
E com cinco ou seis retas 
É fácil fazer um castelo 
Que descolorirá 
 
Giro um simples compasso 
E num círculo eu faço o mundo 
Que descolorirá 
Que descolorirá 

 

Bom trabalho!!      Prof. Unir Rabelo. 

https://www.youtube.com/watch?v=FH-8ydKbc08
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