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EMEF “ITAPUTANGA” 

3° ANO - 3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a): ___________________________________________________ Turma: _____ 

 

Português  

 Orientações:  

 ▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades; 

 ▪ Para uma melhor organização, siga as orientações. Iremos utilizar o livro PAES e o caderno 

 ▪ Lembre-se de colocar a data, a página e o número da atividade no caderno. 

 

Objetivos de aprendizagem: Leitura e compreensão de textos, produção de texto, leitura e  

identificação de palavras, pesquisa de palavras e compreensão da ordem alfabética, sons da letra 

A, uso do til, reflexão sobre o som nasalado do til, reconhecimento do gênero textual e- mail, 

identificação no texto de palavras que contenham F/V, reflexão dos sons da letra C, compreensão 

do gênero textual trava-língua e e-mail. 

 

• Continuação das atividades no Livro Pé de Imaginação 

• Semanas de 22/03 a 26/03  

    

➢ Na página 28, realizar as atividades 1 e 2. 

✓ Número 1 – fazer a leitura do texto O menino sonhador, gravar um vídeo de no 

máximo 1 min da sua leitura e postar no privado do professor. 

✓ Número 2 – copiar e dar continuidade na história em seu caderno de língua 

portuguesa. 

➢ Na página 29; 

✓ Número 1 – fazer a leitura do texto Um dos tubarões mais raros do mundo. 

✓ Número 2 – Agora você é o cientista! Escolha um dos animais do texto “ O menino 

Sonhador” (página 28), pesquise e escreva sobre ele no seu caderno de língua 

portuguesa. Você pode pesquisar o nome científico, tamanho, alimentação, habitat e 

o que mais quiser saber sobre o animal escolhido. 

✓ Números 3 e 4 – desenvolver no próprio livro. Assista o vídeo que será postado no 

grupo para melhor entender o uso do sinal gráfico “til”. 

➢ Na página 30, realizar a leitura do texto O Menino Pescador. 

➢ Na página 31, realizar as atividades de 1 a 3 no próprio livro 

➢ Nas páginas 32,33 e 34, desenvolver as atividades no próprio livro 

 

• Semana de 26/03 a 02/04 

 
➢ Na página 38, escutar a leitura da história “ O Papagaio Tagarela” e da biografia da autora e 

do ilustrador. 

➢ Na Página 39, desenvolver as atividades 1 e 2 no próprio livro. 

➢ Na página 40, fazer as atividades de 3 a 6 (desenvolver no próprio livro). Assista o vídeo 

que será postado no grupo para compreender os sons do G e GU. 

➢ Na página 41, atividades números 1,2,3 e 4 
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✓ Número 1 – copiar em seu caderno de língua portuguesa o primeiro parágrafo da 

história “ O Papagaio Tagarela” (o livro será postado no grupo) 

✓ Número 2 – em seu caderno de língua portuguesa, copiar a parte em que o 

Papagaio Tagarela desperta o bicho-preguiça. 

✓ Número 3 – ler as palavras, em seguida escreva a palavra PÃO em seu caderno e 

substitua a consoante P pelas consoantes C/D/M/N/S/T/V e descubra novas 

palavras. 

✓ Número 4 -  leia a trava-língua. Assista os vídeos que serão postados no grupo para 

compreender o que é trava língua e conhecer outra trava- língua. 

➢ Na página 42, atividade número 1 -  criar um trava-língua e escrever no espaço abaixo no 

livro. Número 2 – tirar foto e enviar no privado do professor. 

➢ Na página 43, número 1- copiar no caderno a parte da história onde o Papagaio Tagarela foi 

apanhado pelo caçador. Ainda em seu caderno de língua portuguesa, escreva as palavras 

que o professor vai ditar, através deum áudio, 

➢ Na página 44 – atividades números 1,2 e 3.  

✓ Número 1- completar com suas palavras. Em seguida, copie em seu caderno o 

trecho abaixo para auxiliar no desenvolvimento da atividade 2: 

      “Na cidade, o papagaio assustado com os carros, tanta buzina atrevida e prédios 
mal-encarados. E o pobre, engaiolado numa loja de animais, dando asas à saudade, 
recordava o seu passado”. 

✓ Leia as adivinhas abaixo para desenvolver a atividade 3 

▪ Qual é o passarinho que, nos desenhos animados, gosta de avisar a hora 

certa? 

▪ Qual é o animal que mais demora para tirar os sapatos porque tem muitos 

pés? 

▪ Qual é o animal que tem orelhas grandes, rabo pequeno e corre saltitando? 

▪ Qual é o animal que quando canta explode? 

▪ Qual é o animal que leva a casa nas costas e quando anda deixa um rastro? 

➢ Na página 45 – realizar a leitura do texto 

➢ Na página 46- número 1 desenvolver o texto (carta) no livro. Número 2, ler a carta para um 

adulto. 

➢ Página 47 – ler o texto e-mail 

➢ Página 48 –  ler e fazer as atividades no livro 

➢ Página 49 – leitura do e-mail do Papagaio Tagarela para a Dona Coruja  

➢ Página 50- escrita de um e-mail 

  

OBS: favor tirar foto das atividades desenvolvidas e enviar no privado do professor. 

MATEMÁTICA 
 

 

 

 

 

Habilidades: 

 

 

• Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de centenas, estabele-

cendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. 

Orientações: 

• É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades; 

• Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno do aluno, para me-

lhor organização. Salvo as atividades que estão disponíveis no livro didático. 

• Lembrem-se que mesmo que as atividades sejam feitas no livro, o cabeçalho deverá ser 

registrado no caderno, com data e página do livro, para melhor organização . 
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• Construir e utilizar fatos básicos da adição para o cálculo mental ou escrito. 

• Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na orde-

nação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração, relaci-

onando-os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda. 

 

NÚMEROS ORDINAIS 

✓ Revisão no livro didático página 18, realizar as atividades 2 e 3 no próprio livro. 

✓ Leitura e compreensão do texto da página 19 (1 e 2 ), realizar a atividade 3 no próprio 
livro. 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 

 

CLASSE DAS UNIDADES SIMPLES 

A cada 3 ordens temos uma unidade simples.  

• A 1º ordem é da unidade; 

• A 2º ordem é da dezena; 

• A 3º ordem é da centena. 

Observe o quadro explicativo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora vamos exercitar? 

 

1) Observe o quadro posicional abaixo e responda o que se pede: 

 

CLASSE DAS UNIDADES SIMPLES 
 

3º ORDEM 2º ORDEM 1º ORDEM 
 

Centenas Dezenas Unidades 
 

1 5 3 
 

a) Qual é o número que está na 2º ordem (dezenas)? 

b) Qual é o número que está na 3º ordem (centenas)? 

c) Quantas unidades tem o número 5 neste quadro? 

     d)Escreva o número do quadro posicional por extenso 
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ATIVIDADES DO LIVRO DIDÁTICO  LIGAMUNDO 3º ANO 

✓  Realizar as atividades 1,2 e 3 da página 20 no próprio livro. 

✓ Realizar as atividades das páginas 21 e 22. 

✓ Realizar as atividades das páginas 23, 24,25, 26 e 27 no próprio livro. 

✓ (copiar no caderno) 

 

ANTECESSOR E SUCESSOR 

          Todo número natural possuí um sucessor, que nada mais é do que o número que vem depois 
dele, Exemplos:  Sucessor de 23 é o 24, Sucessor de 2 é o 3. 

          Também existem os Antecessores que são os números que vem antes de um número natu-
ral. Exemplos: Antecessor de 34 é o 33. Antecessor de 50 é o 49. O único número natural que não 
possuí um antecessor é o Zero. 

 

Atividades: 

1) Complete o quadro abaixo: 

 (obs: pode-se recortar e colar no caderno o quadro) 

 

Antecessor - 1 

 36 

 74 

 105 

 223 

 67 

 29 

 45 

 

 

2) Copie no caderno e resolva os problemas: 

 

a) Em uma escola estão matriculados 176 alunos, mas como amanheceu 

chovendo faltaram 33 crianças. Quantas crianças compareceram às aulas? 

Resposta: _________________________________ 

         Cálculo: 

 

b) Bernardo tem 84 tampinhas na sua coleção. Ganhou mais 24.Quantas 

Tampinhas ele tem agora? 

Resposta:__________________________________ 

Cálculo: 

 

c) Num ônibus havia 22 passageiros. Quando parou num ponto, entrou mais 

9 passageiros. Quantos passageiros estão no ônibus? 

Sucessor + 1 

127  

235  

27  

38  

59  

22  

05  
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Resposta: _________________________________ 

Cálculo: 

 

3) Escreva por extenso o nome dos números abaixo: 

122 ___________________________________ 

45 ____________________________________ 

23 ____________________________________ 

57_____________________________________ 

78 ____________________________________ 

 
OBS: favor tirar foto das atividades desenvolvidas e enviar no privado do professor. 

 
GEOGRAFIA 

 

Orientações: 
▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades; 
▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno do aluno para 
melhor organização; 
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 

 
Habilidades: 
EF03GE01/ES Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de 
vivência, seja na cidade, seja no campo, investigando também, quais as contribuições culturais, 
sociais ou econômicas desses grupos para o local e para o estado do Espírito Santo. 
 

Limites do Município 

Volte a examinar o mapa do nosso município. Isso ajudará você a se situar em relação aos municípios 

que são vizinhos dele. 

O município de Piúma limita-se: ao norte, com o município de Anchieta; ao sul, com o município de 

Itapemirim; a oeste com o município de Rio Novo do Sul e o de Iconha; e a leste com o Oceano 

Atlântico. 

Saber os limites do nosso município permite também que você se situe no Estado e no país onde 

você vive, porque o território do nosso município corresponde a uma pequena parte do território do 

Estado do Espírito Santo. 

 

Piúma e a microrregião Metrópole Expandida Sul 

Vimos que Piúma é um dos municípios em que se divide o Estado do Espírito Santo. Além da divisão 

em municípios, o Estado também pode ser dividido em pequenas outras regiões chamadas 

microrregiões. 

Uma microrregião municipal é formada por um grupo de municípios próximos uns dos outros. 

Piúma fica localizado na microrregião Metrópole Expandida Sul do Estado do Espírito Santo. 

 

 

 

Outros municípios da Metrópole Expandida sul 

Além de Piúma, outros municípios formam a microrregião Metrópole Expandida Sul do Estado do 

Espírito Santo. Eles são os seguintes: Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Itapemirim e Marataízes. 

Todos ficam no Sul do Estado do Espírito Santo. 

Observe o mapa dos municípios que fazem limite com nosso município Piúma: 
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Atividades 

1) Quais os municípios que fazem limite com Piúma? 

2) Qual a importância de se saber os limites do nosso município de Piúma? 

3) De que é formada uma microrregião municipal? 

4) Quais são os outros municípios que além de Piúma formam a microrregião Metrópole 

Expandida Sul 

HISTÓRIA 

Habilidades: 
EF03HI02/ES Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas, produzir e registrar 
acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região em que vive. Escolher fatos 
coletados de diferentes fontes (relatos orais, fotografias antigas, documentos, objetos etc.) que dizem 
respeito à história da cidade ou da região, investigando as motivações dos feriados locais, sujeitos 
históricos, transformações espaciais e temporais, movimentos sociais, deslocamentos de pessoas, 
povos e comunidades tradicionais que protagonizaram a história da região. 

 

Os Jesuítas e os índios de Piúma 

A expressão jesuíta vem da Companhia de Jesus que foi fundada na Europa em 1534 por um 

espanhol chamado Inácio de Loiola. Essa companhia tem como objetivo propagar o Cristianismo. 

Os Jesuítas espalharam-se pelo mundo e vieram de Portugal para o Brasil para catequizar índios, 

que eles reuniam em aldeias. José de Anchieta foi um dos jesuítas que mais se destacaram no 

trabalho de catequese dos indígenas. Por isso, recebeu o título de Apóstolo do Brasil. 

Anchieta passou os últimos anos de vida na aldeia que os jesuítas fundaram na foz do rio Benevente, 

onde fica hoje a cidade de Anchieta.  

O primeiro nome dessa aldeia foi Reritiba, mais tarde, chamou-se Benevente e hoje é Anchieta, em 

homenagem ao Apóstolo do Brasil. Ali, os jesuítas ergueram a igreja de Nossa Senhora da Assunção. 

Como Piúma ficava próximo da aldeia fundada pelos jesuítas na foz do rio Benevente, pode-se 

afirmar que os índios de Piúma sofreram a influência dos jesuítas que ali residiam. 
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Igreja jesuítica de Anchieta 

 

Como os jesuítas agiam com os índios 

 

 

Os jesuítas conviviam com os índios e aprendiam sua língua para ensinar-lhes a religião católica.  Os 

tupis habitavam o litoral brasileiro quando os portugueses chegaram em 1500, na expedição de Pedro 

Álvares Cabral. Mas, além do tupis, havia também outros grupos indígenas que falavam uma língua 

diferente da língua dos tupis. Os jesuítas os chamaram de tapuias. 

Além de ensinar a religião e os hábitos europeus, os jesuítas utilizavam os índios catequizados para 

o trabalho das lavouras e em outras atividades, inclusive na construção de igrejas. Os jesuítas 

mudaram muito os costumes e a cultura dos índios catequizados. 

 

 

 

 

 
 

Jesuítas catequisando os índios 

 

Atividades 

1) Quem eram os jesuítas? 

2) O que você sabe sobre José de Anchieta? 

3) Você acha que os jesuítas deram atenção aos índios de Piúma? Por quê?  

4) Observe a ilustração dos índios com um jesuíta e explique a relação que ela tem com 

as palavras catequese e religião 

CIÊNCIAS 

Habilidades: 

EF03CI02/ES Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz por meio de objetos 

transparentes (copos, janelas de vidro, lentes, prismas, água etc.), no contato com superfícies polidas 

(espelhos) e na intersecção com objetos opacos (paredes, pratos, pessoas e outros objetos de uso 

cotidiano), selecionando exemplos de aplicações tecnológicas desse fenômeno.  
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Propagação da luz e sua interação com os objetos 

 

Na coletânea passada nós estudamos sobre a história da iluminação. Hoje vamos aprender um pouco 

mais sobre esse assunto. 

Abra seu livro didático de ciências “Conectados” nas páginas 132 e 133 e leia os textos informativos 

“LUZ” e “A LUZ E OS CORPOS” e depois responda sobre o que leu. 

Depois que você ler os textos, responda as questões abaixo: 

 
1) Dê 3 exemplos de fontes luminosas. 

2) Os raios de luz apresentam características particulares. Cite duas características particulares 

dos raios de luz. 

3) Como é formada a sombra, já que alguns objetos não permitem que os raios luminosos pas-

sem através deles? 

4) Como são classificados os corpos, ou seja, os objetos em geral de acordo com a quantidade 

de luz? 

5) Leia o texto abaixo: 

LUZ 

A luz é emitida por fontes luminosas naturais como c o Sol e estrelas, ou artificiais que são 

produzidas pelo ser pelo humano, por exemplo: lâmpada, lanterna, televisão etc. Para que 

possamos enxergar, os objetos devem ser luminosos ou iluminados. * Corpos luminosos: emitem 

a luz que produzem – o Sol. * Corpos iluminados: refletem a luz que recebem de outros corpos - 

a Lua. 

➢ Use as palavras do quadro para responder as adivinhas. ATENÇÃO: no quadro possui pala-

vras intrusas. Outra dica: pode repetir palavras nas respostas. 

 

 

a) O que é o que é quanto menos luz mais eu pareço? ________________  

b) O que é o que é quando o Sol sobe vai se encurtando; quando o Sol desce vai se alongando? 

________________________________  

c)  O que é o que é pode passar diante do Sol, mas não faz sombra? ______ 

d)  O que é o que é entra na água e não se molha? _______________  

e) Você está em uma sala escura com um único palito de fósforo na mão. Na sua frente há uma 

vela, uma lamparina e uma pilha de lenha. O que você acende primeiro? 

____________________________- 

 

 

A sombra, Sol, luz, escuridão, o vento, palito de fósforo, Lua, planetas 
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INGLÊS 

 

Orientações:   

▪ ASSISTA AOS VÍDEOS E DEPOIS FAÇA AS ATIVIDADES  

 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES):  

      reconhecimnto dos números no contexto diário  

      escrita e oral  

Assista ao vídeo e faça as atividades:  

 

https://youtu.be/VtEO-zYr_dc 

 

https://youtu.be/raDQo93UkDo 

 

1- Faça o cabeçalho em inglês como de costume.  

 

2- Ligue os animais abaixo:  
 

ARTES 

 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
▪ Lembre-se sempre de colorir a atividade. 

 

HABILIDADE: EF15AR02-03/ES Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes 

visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.), identificando-os e percebendo-os 

nas manifestações artísticas visuais estudadas como elementos que caracterizam 

visualmente essas obras. 

 

DESENHO DE OBSERVAÇÃO 

 O Desenho de observação é aquele onde utilizamos um modelo real para desen-
volver a percepção visual - capacidade de observação de forma, luz e volumes. 
 
 

Para conseguirmos um bom desempenho no desenho é fundamental uma obser-
vação cuidadosa. Começa assim a formação do verdadeiro desenhista: apren-
dendo a observar! 

 

https://youtu.be/VtEO-zYr_dc
https://youtu.be/raDQo93UkDo
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Desenhar os objetos de sua própria casa é particularmente interessante, pois 
obriga-o a olhar de fato para aquelas coisas que, de tão familiares, acabam pas-

sando despercebidas aos olhos. 
 

http://dicasdepintura-defatima.blogspot.com/2011/07/o-que-e-desenho-de-observacao.html 

 

 

EXEMPLOS: 

    

 
 

ATIVIDADE 1: 

Observe um objeto da sua casa e depois desenhe em seu caderno. 

 

ATIVIDADE 2: 

Agora, observe o seu pé e desenhe como você conseguir. 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-lfBdYSqD8gI/TjGOIJLsQiI/AAAAAAAAAU8/z8vcJARqHns/s1600/3.jpg
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Exemplos:  

                        

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

Orientações:  
▪ Para realizar essa atividade será preciso papel para desenhar e 01 copo descartável ou plástico. 
▪ Na atividade 1 o aluno deverá construir o seu material desenhando as peças e o tabuleiro do jogo da velha. 
▪ Na atividade 2 o aluno deverá praticar o jogo realizando o desafio do copo, tirar uma foto e enviar para a 
professora.  

 
Habilidade (do Currículo do ES): EF35EF01-04/ES Experimentar e fruir brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena, africana, europeia, entre 
outras, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico cultural. É interessante que 
os estudantes sejam apresentados a conceitos sobre patrimônio cultural para que reconheçam e 
valorizem as aprendizagens sobre os jogos e brincadeiras, com exigências motoras mais complexas, 
que não fazem parte do seu cotidiano, aprofundando a aprendizagem sobre a cultura na qual as 
brincadeiras e jogos se originaram. 
 

Hoje iremos trabalhar jogos de raciocínio. Vamos construir um jogo popular bem 

divertido! 
 

Atividade 1: Jogo da Velha – Vencendo o Coronavírus.  

O jogo da velha é feito em um tabuleiro com quatro linhas verticais e quatro linhas horizontais. 

Joga-se em dupla, um jogador de cada vez. O objetivo do jogo é completar 3 espaços 

seguidos com as figuras iguais formando uma linha horizontal, vertical ou diagonal. Se você 

ainda tem dúvidas de como jogar é só assistir o vídeo: “Cantinho da Criança - Rapidinho - 

Jogo da velha” - https://www.youtube.com/watch?v=sbDUW0E1r-I 
 

Agora que você já sabe como jogar vamos montar o seu jogo! 

Desenhe, pinte e recorte as peças do jogo e divirta-se, fazendo a água (que representa a 

lavagem das mãos) vencer o vírus.  Segue abaixo o exemplo:  

https://www.youtube.com/watch?v=sbDUW0E1r-I
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Peças de Jogo para ser desenhada – 

Surigo que após desenhar, colorir e recortar 

você cole as peças em um papel mais durinho 

como cartolina, papelão (caixa de sapato) ou 

até em tampinhas para ficar melhor ao 

manusear. 
 

 

Tabuleiro para o jogo 

O tabuleiro você pode confeccionar em 

uma folha de papel desenhando como o 

modelo abaixo. 
 

 

 

 

Atividade 2: Jogo da Velha com desafio do copo. 

Agora que você construiu o seu jogo da velha vencendo o CoronaVírus, vamos jogar com 

um desafio. 

- Com o jogo da velha em mãos, você irá precisar de um copo descartável para fazer o 

desafio. Você deverá colocar o copo na ponta da mesa com a boca virada para baixo. 

- Em seguida dê um peteleco na boca do copo com o objetivo de desvirá-lo, ele pode cair 

com a boca virada para cima ou para baixo, se cair tombado de lado não terá validade. 

- Ao conseguir desvirar o copo você terá o direito de realizar a jogada, ou seja, é a sua vez 

de jogar. Mas, se o copo cair deitado a vez será passada para o colega. 

- Ganha quem completar o jogo da velha primeiro. 
 

A professora gravou um vídeo explicando como se joga, se você quiser assistir é só 

clicar no link: https://www.youtube.com/watch?v=LQPQz9BkoiY 
 

Boa Aula!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LQPQz9BkoiY

