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EMEF” ITAPUTANGA 

 3° ANO - 5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

LÍNGUA PORTUGUESA 

     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 de textos verbais, compreensão textual, utilização de 

pontuação, ordem alfabética, produção escrita de palavras, frases e textos, estudo da letra R, 

comparação de palavras quanto ao tamanho, identificação de semelhanças sonoras de palavras 

(rimas), leitura de poemas, sons de CH e X. 

 

• Atividades no Livro Pé de Imaginação (volume 2) 

• Semana de 26/04/2021 a 30/04/2021 

➢ Página 21 -  número 1 – desenvolver em seu caderno de língua portuguesa. Coloque as 

palavras em ordem e descubra o título do livro.     Número 2- Ouvir a primeira parte da 

Página história que a professora irá contar através de áudio e enviar no grupo.    

➢   Página 22 – leitura da primeira parte da história “Dom Ratão, o Rei da Confusão”      

Página 23 – atividades números 1 a 6 responder no próprio livro. Número 7, copiar no 

caderno parte da história que aparece no livro. 

➢ Página 24 - atividades números 1 e 2, desenvolver no próprio livro. Será postado no 

grupo um vídeo para melhor entender sobre os sons de R e RR. 

➢ Página 25 – atividades 1 e 2 deverão ser desenvolvidas no livro. Será postado um vídeo 

explicando a classificação quanto ao número de sílabas. 

➢ Página 26- Ouvir a segunda parte da história “Dom Ratão, o Rei da Confusão”. O áudio 

será colocado no grupo.     Página 27 – atividades de 1 a 4 desenvolver no livro. 

➢ Página 28 – ler a terceira parte da história que consta na mesma página. 

➢ Página 29 – atividades 1, 2 e 3 deverão ser desenvolvidas no próprio livro. Para 

completar a atividade número 1, você deverá ir na página 110. 

➢ Página 30 – leitura do final da história 

➢ Página 31 – atividade número 1 – desenvolver no caderno de língua portuguesa. Nesta 

atividade, você deverá escrever alguns ditos populares da sua cidade ou Estado. Depois, 

escolha um deles, grave um vídeo e envie para a professora. Será colocado também no 

grupo alguns ditos populares para melhor compreender o que é. 
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            Atividade número 2- desenvolver no livro. 

➢ Página 32 – desenvolver no livro. Como não estamos na escola, a atividade deverá ser 

realizada individualmente. 

➢ Página 33 – desenvolver a leitura completa do texto “ Dom Ratão, o Rei da Confusão”, 

que se encontra nas páginas 108 a 111. 

➢ Página 34 – atividades 1 e 2, desenvolver no livro. 

• Semana de 03/05/2021 a 07/05/2021 

➢ Página 38 – leitura do texto “Raimundo com palavras dentro de palavras”. 

➢ Página 39-  desenvolver as atividades 1 e 2 no livro. 

➢ Página 40-  pesquise alguns poemas, leia, escolha um deles e escreva no espaço 

apresentado no livro.    Página 41 – desenvolver no livro. Vocês deverão escrever 

palavras que rimam com: escola, cigarra, borboleta, dado, sol, balão, passarinho, 

palhaço, inverno, natureza 

➢ Página 42 – desenvolver no livro as atividades 1, 2 e 3. Está pedindo para produzir 

coletivamente, porém não estamos em sala de aula, então deverá ser desenvolvido 

individualmente. 

➢ Página 43 – desenvolver no próprio livro.      Página 44 – desenvolver no livro. 

➢ Página 45 – leitura da parlenda        Página 46 – atividades 1 e 2, desenvolver no livro. 

➢ Página 47 – atividades 3 e 4, desenvolver no livro. 

➢ Página 48 – atividade 1 – leitura do poema visual. Será postado no grupo falando sobre o 

que poema visual. Atividade 2 – criar um poema visual. 

➢ Página 49- atividade 1 – leitura do conto “Pela Estrada Além”, que se encontra no final do 

livro, páginas 114 e 115. Atividade número 2, fazer no livro. Número 3, desenvolver no 

caderno de língua portuguesa. Fazer a leitura da imagem e escrever sobre ela.  

➢ Página 50- desenvolver no livro. Você irá escrever o que entendeu do conto “Pela estrada 

além”.    Página 51 –  fazer a leitura visual da imagem. 

➢ Página 52 -  escrever um texto relacionado a imagem da página 51. 

➢ Página 53 – desenvolver no livro. Será postado um videio falando sobre os sinais de 

pontuação.       Página 54 – desenvolver no livro um poema individualmente, inspirado na 

imagem do lobo da página 53. 

➢ Página 55, 56 e 57 desenvolver no livro       Páginas 58, 59 – ler as tirinhas e criar um 

título para cada uma   Páginas 60 e 61 – criar tirinhas com desenhos. Desenvolver no 

próprio livro.    Página 62 – em seu caderno de língua portuguesa, escreva o que você vê 

na cena         Página 63 – desenhar e escrever uma história em quadrinhos 



 

 

3° ANO – EMEF ITAPUTANGA– ANO: 2021 –  3 

MATEMÁTICA 

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:  

EF04MA03/ES Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando 

estratégias diversas e técnicas operatórias convencionais, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer 

estimativas do resultado. 

 

APRENDENDO COM MATERIAL DOURADO 

 

Nessa coletânea iremos estudar um pouco sobre um material muito legal chamado MATERIAL 

DOURADO. Esse material nos ajudará a realizar algumas operações. 

O material dourado é composto por várias peças e cada um representa um valor. Veja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercite: 

1) Escreve os valores correspondentes às peças do material dourado abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Maria tem uma coleção com 137 carrinhos. Este número é composto por: 

(   ) 1 centena, 3 dezenas e 7 unidades. 

(   ) 2 centenas, 6 dezenas e 4 unidades 

(   ) 6 centenas, 6 centenas e 6 dezenas 
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3) Luciana comprou 289 figurinhas. Este número é composto por: 

(   ) 3 dezenas e 9 unidades 

(   ) 2 centenas, 8 dezenas e 9 unidades 

(   ) 2 centenas, 9 dezenas e 8 unidades  

4) Arme e efetue as operações abaixo: 

a) 149 + 121=   

b) 186 + 132= 

c) 254 + 140= 

d) 156 + 195= 

e) 278 + 179= 

5) Pinte as peças do material dourado de acordo com o número pedido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Represente os números abaixo desenhando, com o material dourado como no exemplo: 

A) 45       

 

 

b) 137             c)  75            d)  92             e)   228          f)   29. 
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HISTÓRIA 

 

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: 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 AFRICANOS NO ESPÍRITO SANTO E EM PIUMA 

 

Os portugueses trouxeram os africanos para o Espírito Santo para o plantio da cana-de-açúcar e o trabalho 

nos engenhos. Eles foram empregados também nas lavouras de mandioca e na produção de farinha, 

principalmente em São Mateus. 

Quando surgiram as fazendas de café, os escravos foram utilizados no plantio e na colheita do produto. 

Essas fazendas se desenvolveram na região do Rio Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, próximo de 

Piúma.  Por esta razão, Piúma foi usado como local para desembarque de escravos. 

Muitos desses trabalhadores foram desembarcados de navios que faziam o tráfico clandestino de escravos 

(navios negreiros). Isso porque desde 1850, o comércio de escravos africanos tinha sido proibido pelo 

Brasil.  O aumento dos negros em Piúma tem relação com o crescimento das lavouras de café no Sul do 

Espírito Santo 

Um grupo de escravos está reunido diante de uma senzala, coberta de palha. A fazenda situava-se num 

vale, entre montanhas cobertas de mata, em terras que pertenceram à Piúma quando nosso município se 

separou do município de Anchieta. 

Importante 

A participação do negro na formação da população de Piúma cresceu com o tempo. Ela pode ser facilmente 

percebida nos traços fisionômicos e na cor da pele de muitos representantes da população municipal. 

REAÇÕES DOS ESCRAVOS AO REGIME DA ESCRAVIDÃO 

Os escravos reagiam ao regime da escravidão no Brasil de várias formas. Uma delas foi pela formação de 

quilombos; a outra, devido às lutas e insurreições (revoltas) em que os escravos lutaram pela sua liberdade. 

O quilombo era um reduto formado nas matas pelos escravos que escapavam ao cativeiro. Ali eles se 

organizavam para viver em liberdade, dispostos a se defender de quem ameaçassem o local. Hoje em dia 

a noção de quilombo está modificada. Ela vem sendo aplicada às comunidades de afro-brasileiros 

(descendentes de africanos) que vivem com algum isolamento e muitas dificuldades em algumas partes do 

Brasil. Por esse motivo os quilombolas vêm lutando por seus direitos como cidadãos brasileiros e se 

organizando para que eles não fiquem submetidos à situação de excluídos sociais em nosso país. 

ATIVIDADES 

1-Qual a finalidade da vinda dos africanos para o Espírito Santo? 

2- Onde se desenvolveram as fazendas de café? 

3- Quais as formas utilizadas pelos escravos para reagirem ao regime da escravidão no Brasil? 

4- O que vem a ser o Quilombo? 

5- Fale um pouco sobre a noção modificada hoje em dia que se tem sobre o Quilombo 
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GEOGRAFIA 

 

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. 

CLIMA  

 

Você já deve ter notado que no lugar onde você morta existem mudanças de temperatura, de chuva, de 

umidade ou de velocidade do vento. Às vezes chove, às vezes faz sol, às vezes o calor é forte, outras 

vezes faz frio; ou então o ar está úmido, ou fica seco; às vezes a temperatura varia do dia para a noite, ou 

de uma semana para a outra; muitas vezes é o vento que muda, soprando mais forte ou mais fraco em 

uma ou outra direção. 

Todas essas variações fazem parte do clima de um lugar. Pode-se dizer, portanto, que clima é o conjunto 

de variações do tempo (chuva, temperatura, umidade, vento) que ocorrem num certo período, num 

determinado lugar. 

O CLIMA DO NOSSO MUNICÍPIO 

 

O Município de Piúma fica situado numa região de altitude reduzida, onde é grande a ausência de morros. 

Dessa forma, o clima do município é o tropical quente onde, no verão, ocorrem chuvas fortes e as 

temperaturas são elevadas. No outono e no inverno, o tempo é mais seco e os dias menos quentes. Graças 

ao clima quente, Piúma tornou-se um balneário muito procurado pelos turistas: Durante o verão, a cidade 

se enche de visitantes e suas praias ficam lotadas. 

 

ATIVIDADES 

 

1- O que vem a ser clima? 
2- Porque o clima de Piúma é o tropical quente? 
3- O que acontece com o clima de acordo com o verão, outono e inverno? 
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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. 

 

TEXTO E ATIVIDADE DO LIVRO DIDÁTICO CONECTADOS 3º ANO 
 

MANUTENÇÃO DA SAÚDE AUDITIVA E VISUAL 

 

✓ TEXTO: “PERDA AUDITIVA ENTRE JOVENS É CADA VEZ MAIOR POR CONTA DOS 

FONES” – Página 140. 

✓ ATIVIDADES – Páginas 141 e 142. 

INGLÊS 

 

Orientações:   

▪ ASSISTA AOS VÍDEOS E DEPOIS FAÇA AS ATIVIDADES  

Olá pessoal,  

NOSSA 1ª ATIVIDADE DE HOJE:  

1) CABEÇALHO CORRETAMENTE COMO A TEACHER ENSINOU;  
2) AGORA OUÇAM O VÍDEO DA EXPLICAÇÃO E FAÇAM:  
a) PINTAR, RECORTAR E COLAR AS IMAGENS ABAIXO:  
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B) fazer o mesmo com as próximas figuras:  

 

 

3) EM SEU CADERNO, COPIE TODOS OS NOMES DOS OBJETOS ACIMA E ESCREVA TAM-
BÉM EM PORTUGUÊS:  

 
EXEMPLO: notebook- caderno  
                    Book – livro  

Bye bye 

 

 

 

 

] 
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ARTE 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
▪ Lembre-se sempre de colorir a atividade. 
AS IMAGENS COLORIDAS SERÃO DISPONIBILIZADAS NOS GRUPOS DURANTE AS AULAS 
DE ARTE 
(EF15AR01-03/ES) Identificar e apreciar criticamente as formas distintas das artes visuais, enfatizando a 
produção artística moderna brasileira como propositora da independência cultural do país e cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

 

Tarsila do Amaral  

BIOGRAFIA: 

Tarsila do Amaral foi uma das maiores pintoras brasileiras. Nasceu em Capivari, interior de São Paulo, 

em 1 de setembro de 1886. Estudou na capital de São Paulo e em Barcelona, na Espanha. Em suas 

obras utilizava cores vivas e formas geométricas, abordando temas sociais, cotidianos e paisagens do 

Brasil. As obras mais conhecidas foram Abaporu e operários. Teve também uma filha, Dulce. Tarsila do 

Amaral faleceu na cidade de São Paulo em 17 de janeiro de 1973. Biografia de Tarsila do Ama

 

ATIVIDADES: 

1- As pessoas retratadas na imagem parecem felizes? 

_____________________________________________________________________________ 

2- Faça um X na criança que segura a boneca. 

 

3- Circule as pessoas que não estão olhando para frente. 

 

4-  Quantos animais aparecem na imagem? 

_________________________________________________________________________ 

5- Agora é com você, desenhe a sua família 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Orientações:  
▪ Nessa atividade você irá precisar de Corda (fita, linha, chinelos enfileirados, risco no chão ou cabo de 
vassoura) e garrafas Pet ou chinelos para servirem de cones. 
▪ Não se esqueça da garrafinha de água para beber. 

 

HABILIDADES DO CURRICULO DO ES:( EF12EF01-01/ES) Experimentar, fluir e recriar diferentes brincadeiras e 
jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças 
individuais de desempenho dos colegas. A prática deve ser organizada de forma a exigir habilidades mais simples 
possibilitando o trabalho de uma atitude positiva com relação às diferenças e possibilidades de aprender e desenvol-
ver-se continuamente. 
 

Atividade: Circuito de atividades com corridas.  

1 - Alongue-se: É muito importante se alongar antes de realizar a atividade física. 

Link do alongamento: https://www.youtube.com/watch?v=Ewiu02E00r8&t=23s 

2 - Monte o circuito: Posicione os objetos para montar o circuito e preste atenção nos movimentos que 

serão realizados em cada etapa. 

A) Faça uma reta que pode ser feita com um risco no chão, chinelos 

enfileirados, fita ou cabo de vassoura. Para o aluno realizar o 

movimento de corrida para frente e para trás, ir e voltar na reta. 

B) Marque dois pontos indicando a distância no chão, você poderá 

utilizar objetos ou chinelos.  Nesse espaço o aluno realizará a corrida 

lateral abaixando e colocando a mão no objeto contando até 10. 

C) Enfileire objetos (garrafa, chinelos, etc) com espaço entre eles para que o aluno possa fazer o movimento 

de zig e zag. É importante que ao realizar esse movimento o aluno corra levantado bem o joelho, ele deverá 

ir a voltar no percurso. 

3 - Realizou a primeira série, descanse 30 segundos e repita todo o percurso. 

- O aluno deverá repetir a série de 3 a 5 vezes ou quantas vezes quiser e aguentar. 

- Você poderá cronometrar o tempo gasto em cada série e compará-los. A intenção é que no decorrer das 

repetições o aluno melhore o seu tempo. Porém, podem acontecer do aluno ficar muito cansado e as 

últimas séries serem mais demoradas. Isso vai depender do seu condicionamento físico. 

- Se o aluno encontrar dificuldade para repetir, aumente o tempo de descanso dele ou repita menos vezes. 

O importante é realizar o percurso corretamente dentro do seu limite. 

Para melhor compreensão do movimento assista o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=fIoyRTJF94g&t=13s 

Boa Aula 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ewiu02E00r8&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=fIoyRTJF94g&t=13s

