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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” 
 

3º ano Língua Portuguesa – 16ª Coletânea  
 1 –Leia o texto abaixo e responda as questões. 
 
 

 

a) Que tipo de texto você acabou de ler?  
b) Quem escreveu o texto? 
c) Esse texto foi escrito em que cidade do Brasil? 
d) O que a expressão “1000” beijos substitui? 
e) “Eu já li esse livro; a professora deu no mês passado”. Em que mês a 
professora deu o livro aos alunos? 
f) Quem não estava mais morando em Salvador? 
Escreva o nome do livro que Marcos estava lendo. 
h) Para quem Marcela enviou a carta? 
 
2- Que tipo de pontuação aparecem no texto? Escreva abaixo. 
 
3- Coloque as palavras em ordem alfabética.  
 
Carta – pai – Aracaju – história - difícil – novidades – gente – livro – professora 

– 
Cor – Marcela – Marcos -  morando – transferido – passado – recebido - escola 
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4- Escreva uma frase com: 

   a) ponto final –                                               b) ponto de exclamação –  

   c) ponto de interrogação -                              d) vírgula – 

 

5- Agora é sua vez! Escreva uma carta para um amigo ou parente que esteja 
morando longe. 

 
ATIVIDADES DE  MATEMÁTICA  

 
MEDIDAS DA MASSA 

 Usamos o quilograma ou quilo como unidade de medida para pesar 

pessoas, carnes, cereais, legumes, frutas etc.  

 O instrumento utilizado para medir a massa é a balança. Existem vários 

tipos de balança.  

Observe alguns tipos: 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Quilo é uma unidade de medida de massa e é representado pelas letras Kg. 

1 quilo é igual a 1.000 gramas e meio quilo é igual a 500 gramas. 

O grama é utilizado quando nos referirmos à porções menores e é 
representado pela letra g. 

 
1) Agora vamos exercitar? 

 

a) O instrumento usado para medir massa é:_______________________. 

A unidade de medida d 
b) A letras que representam o quilo são: _____________. 

c) Quantos gramas tem 1 quilo? ___________________. 

Balança para pesar 

bebês. 

Balança digital comercial, usada 
para pesar carnes e cereais. 

Balança mecânica comercial, 
usada para pesar carnes e 

cereais. 

Balança de pratos que pesa 
legumes, carnes e cereais. 

Balança de precisão que pesa 
ouro e pequenas quantidades 

de substâncias 

Balança usada para 

pesar pessoas 
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2) Agora vamos resolver os probleminhas sobre medidas de massa: 

 

a) Mariana foi à feira e comprou 8 quilos de camarões frescos. Chegando 

em casa ela resolveu dividir essa quantidade com uma vizinha. Com 

quantos quilos de camarões cada uma ficou? 

 

b) Num saco haviam 18 quilos de feijão retirados de uma plantação. O 

dono do saco resolveu doá-lo para 3 parentes da roça. Se o saco foi 

dividido ente esses 3 parentes, com quantos quilos ficou cada um? 

 

c) Calcule quantos gramas há em: 

 1 quilo e meio:__________ 

 2 quilos: _______________ 

 3 quilos: _______________ 

 

3) Maria foi ao supermercado e comprou os seguintes produtos: 

 

 

 

 

 

 

a) Qual a massa do arroz comprado por Maria?  

b) Qual a massa do macarrão comprado por Maria?  

c) Qual a massa do açúcar comprado por Maria?  

d) Qual produto tem a maior massa?  

e) Qual produto tem a menor massa?  

f) Quantos pacotes de arroz são necessário para se ter a mesma massa 

que açúcar?  

g) Quantos pacotes de macarrão são necessários para se obter 1 quilo?  

           a massa é o:____________________________. 
 
 
 
 

Arroz Macarrão

 
 Arroz 

Açúcar

 
 Arroz 
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ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – 
1- Leia o texto abaixo: 
 A Terra é formada por três camadas, a crosta (camada 
mais superficial, de estrutura relativamente fina e bastante 
rochosa), o manto (localizada abaixo da crosta, apresenta 
propriedades sólidas) e o núcleo (camada mais interna e quente 
da Terra). Cada camada apresenta características e 
temperaturas diferentes, tornando-se mais quente conforme se 
aproxima do núcleo. 
O homem nunca chegou ao núcleo da Terra, mas o 
estudo sobre a estrutura interna do planeta é possível graças aos estudos que 
várias pessoas realizam. Eles observam os fenômenos das ondas sísmicas e 
contam com a ajuda de 
aparelhos para definir as características de cada camada. 
1- De acordo com o texto é possível o homem chegar ao núcleo da Terra? Por 
quê? Marque a resposta certa. 
(  ) Sim, porque a Terra é formada por três camadas. 
(  ) Sim, porque cada camada apresenta características e temperaturas 
diferentes 
(  ) Não, porque cada camada apresenta características e temperaturas 
diferentes, tornando-se mais quente conforme se aproxima do núcleo.  
 
2- Responda. 
a) Qual é o nome da camada da Terra na qual pisamos? 
b) Cite as três camadas formadas pela a terra: 
c) Explique cada camada. E suas características 
 

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA 
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ATIVIDADES DE HISTÓRIA 

 
A CIDADE E SUAS ATIVIDADES: TRABALHO CULTURA E LAZER. 

Atualmente é comum, as crianças de divertirem dentro de casa, desenhando 
assistindo desenhos animados, vídeos da internet, jogando vídeo games na televisão, 
mas nem sempre foi assim em outros tempos as crianças brincavam nas ruas. 
 HÁ 100 ANOS ...  
Os meninos e as meninas tinham mais liberdade de brincar, nas ruas do que os jovens 
de hoje. Não havia problema de violência como existe hoje nas cidades grandes, e o 
pouco movimento de carros, bondes e carroças nos bairros colocava disposição das 
crianças amplos espaços para brincadeiras. Brincavam de amarelinha, pegador, lenço 
– atrás, pular corda, passa – anel, chicote- queimado, os meninos jogavam futebol no 
meio das ruas ou nos campos de várzeas, era difícil comprar uma bola de couro, mas 
as mães faziam uma bola de meia para eles jogarem. Os meninos faziam pipas e 
balões. As meninas brincavam de ciranda e conheciam muitas cantigas.  

( Nicolina Luiza de petta) 
1-Complete: Há 100 anos a maioria das brincadeiras aconteciam nas 
______________________. 
2- Retire do texto as brincadeiras que você já praticou 
_____________________________________________________________________
_________________ 
_____________________________________________________________________
______________  
3- Assinale V para verdadeira e F para falsa.  
a) (    ) havia violência como existe hoje. 
 b) (   ) o movimento de carros na rua era intenso.  
c) (    ) não havia violência como existe hoje. 
 d) (   ) havia pouco movimento de carro nas ruas. 

 
4- Faça uma lista, do seu jeitinho, com as suas brincadeiras favoritas: 
 

 

ATIVIDADES DE INGLÊS 
 

1- Faça o cabeçalho no seu caderno  
2- Assista ao vídeo sobre PUBLIC PLACES/ lugares públicos  
3- Repita as palavras para aprender  
4- No final tem um pequeno teste que você pode treinar se aprendeu 

direitinho! Tenho certeza que será um sucesso!  
5- Depois desenhe e pinte uma cidade com alguns lugares que você 

aprendeu na vídeo aula ok?  
 
https://youtu.be/53v1eHY2v38 
  
 
BOM TRABALHO!  
Have a Nice day ( tenha um bom dia! ) 
 
                                                                                                Teacher Adriana  

https://youtu.be/53v1eHY2v38
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ATIVIDADE DE ED. FÍSICA 

UNIDADE TEMÁTICA: Jogos e Brincadeiras. 

 

Olá Alunos!!!  

A atividade de hoje trabalhará a diversidade, é uma brincadeira da cultura 

africana que desenvolve a coordenação motora e a cooperação. A 

Amarelinha Africana ou Teca-Teca é um jogo super gostoso de brincar e 

que traz a cultura de outra região na linguagem das 

crianças.  

https://www.youtube.com/watch?v=sTmISSGTYoY 

 

Atividade: Amarelinha Africana!  

- Para brincar, você precisa desenhar no chão o traçado do 

jogo. Pode ser com giz, fita crepe, durex colorido... 

- Desenhe um quadrado, com 16 quadrados menores dentro (ou uma tabela 

com 4 colunas e 4 linhas) conforme mostra a figura ao lado. Você também 

poderá utilizar os quadrados do piso do chão para realizar essa atividade. 

- Cada participante começa a brincadeira de um lado do gráfico, com os dois 

pés em um quadrado. Ele deve pular para os quadrados à direita, depois pula 

de volta para onde começou o jogo. E por fim salta para a fileira da frente e 

repete novamente o todo o movimento. 

- Quando o jogador saltar para a fileira da frente, outro jogador inicia o jogo na 

fileira de trás repetindo o mesmo movimento, sem bater no jogador da frente. 

Assim, sucessivamente até sair do espaço de jogo. 

- Depois repete o percurso com um pé em cada quadrado. 

- Para dar o ritmo á brincadeira canta-se a música: 

 Minuê, minuê, le gusta la dance. 

Le gusta la dancê, la dança, minuê.  

https://www.youtube.com/watch?v=mwJuIqG7nbE 

 

Obs: No dia da aula de Educação Física, a professora irá postar no grupo 

da turma um vídeo explicando a atividade para ajudar a sua compreensão.  

Tire uma foto, ou grave um pequeno vídeo e mande para a professora.         

Boa aula! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sTmISSGTYoY
https://www.youtube.com/watch?v=mwJuIqG7nbE
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ATIVIDADE DE ARTE 

Musica. 

Cante os versos abaixo: 

A canoa virou, 
Quem deixou virar? 
Foi por causa da ...., 
Que não soube remar. 
 
Se eu fosse um peixinho 
E soubesse nadar 
Eu tirava a ..... 
Lá do fundo do mar... (2X) 

Isso mesmo, vamos falar um pouco sobre musica!  

 Podemos dizer que a “Música” é a arte de combinar os sons e o 
silêncio. Se pararmos para perceber os sons que estão a nossa volta, 
concluiremos que a música é parte integrante da nossa vida, ela é nossa 
criação quando cantamos, batucamos ou ligamos um rádio ou TV. 

  As Notas Musicais são sete: DÓ – RÉ – MI – FÁ – SOL – LÁ – SI. 
Representadas por monossílabos, elas são utilizadas na composição de 
músicas. 

1_ Leia a letra da musica e produza um desenho para ilustrar. Use cores. 

2_ Responda: 

a. Podemos dizer que a musica é? 
b. Quais são as notas musicais? 

 


