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EMEF” ITAPUTANGA 

 3° ANO - 6ª 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 Ápis e o caderno 

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

 

   Objetivos de aprendizagem: reconhecer o gênero fábula, diferenciar a fala (voz) do narrador da fala 

dos personagens, localizar e interpretar a moral da e a intenção da fábula, reconhecer frases contínuas e 

parágrafos como características do texto em prosa, ampliar o repertório de fábulas, exercitar a 

nasalização dos sons em palavras como: ão, til, n e m. 

 

     Neste ano de 2021, iremos estudar também a disciplina de Língua Portuguesa no livro    didático 

(Ápis). 

 
 

Fábula 

   Fábula é um tipo de história curta, onde os personagens são animais na maioria das vezes e eles agem 

como seres humanos. No final do texto e apresentado uma moral, um ensinamento. 

 

• Página 50 e 55 – realizar a leitura de imagem e em seguida copiar no caderno. 

➢ 1- Copiar e responder as duas perguntas da página 51 

➢ 2- Coloque os nomes dos animais em ordem alfabética. 

➢ 3- Onde se passa a história? 

➢ 4- A imagem mostra um cenário amanhecendo ou noturno? Por que? 

➢ 5- O que os ratos estão fazendo? 

➢ 6- Qual é o nome do instrumento que o porco está tocando? 

➢ 7- Você conhece outras fábulas? Escreva o título. 

➢ 8- Forme 10 frases relacionadas a imagem. 

➢ 9- Agora que você sabe o que é Meio Ambiente, elabore um pequeno texto falando sobre a 

importância de cuidar do meio ambiente. 

 

• Página 52 – realizar a leitura da fábula “O Mosquito e o leão”.  
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➢ Em seu caderno, escreva o que compreendeu da história (fábula). 

                                               

• Página 53, 54 e 55 – responder de acordo com o texto lido. Responder no livro 

          

No dia 05 de junho comemora-se o “Dia do Meio Ambiente”. 

Meio Ambiente é tudo que compõe a paisagem. É o planeta Terra, é o onde situa-se 

às coisas, os bairros, as cidades, estados e o país. 

O meio ambiente é formado por coisas naturais e também por coisas que foram feitas pelo homem. Nem 

sempre o homem age com consciência ao modificar o meio ambiente. 

 

 

 

 

Matemática  

 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.  

  

Habilidades: EF03MA18/ES) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições 
de comprimento, tempo e capacidade, a partir de práticas de experimentação com copos graduados, balanças 
digitais e de dois pratos, réguas, trenas, entre outros instrumentos.  
  

 
AS MEDIDAS NO NOSSO DIA A DIA 

 

Durante nosso dia a dia utilizamos vários tipos de medidas, como por exemplo: medidas de tempo, 

de comprimento, de massa, de capacidade, entre outras. Essas medidas são muito importantes para 

nos ajudar em várias tarefas. 

Abra seu livro didático “Ligamundo” nas páginas 28 e 29, faça a leitura com bastante atenção e 

responda as questões apresentadas nessas páginas. 

 

Medidas de tempo 

O tempo pode ser medido de diversas maneiras. O dia é dividido em horas, as horas são dividias em 

minutos e os minutos são divididos em segundos. O relógio serve para marcar essas medidas.  
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Podemos medir o tempo também usando anos, meses, semanas ou dias. Para marcar essas medidas 

usamos o calendário. Observe: 

 

 

 

 

 

 

Atividades do livro didático “Ligamundo” (responda no próprio livro) 

➢ Página 30 (Em que dia, mês e ano?) - Atividades nº 1 e 2 

➢ Página 31- (Sol e chuva) -Atividades nº 1, 2 e 3 

➢ Página ,78 e 79 –( A professora enviará um vídeo explicativo) 

 

CIÊNCIAS 

Habilidades: EF03CI04/ES Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se 

reproduzem, como se deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo, representando essas 

características em diferentes linguagens, inclusive por meio de desenhos, recortes, modelagem e outras 

formas de expressão. 

 

A ALIMENTAÇÃO E A REPRODUÇÃO DOS ANIMAIS 

 

Nessa coletânea vamos estudar um pouco sobre os animais e para isso usaremos nosso livro 

didático “Conectados”. Vamos lá? 

Abra nas páginas 26 e 27, faça a leitura sobre a alimentação dos animais e responda as atividades 

nº 1 e 2 no próprio livro 

Agora vamos aprender um pouco sobre a reprodução dos animais. Então faça a leitura do texto 

na página 30, copie e responda as questões abaixo no caderno de ciências: 

• O que são animais ovíparos? Dê exemplos. 

• O que são animais vivíparos? Dê exemplos. 

• Escolha um animal vivíparo e um ovíparo e ilustre. Use sua criatividade.  

Agora, nas páginas 36 e 37, responda as questões nº 1 e 2 no próprio livro. 

 

 

GEOGRAFIA 

Habilidades: EF03GE04/ES Explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na 

mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de vivência, comparando-os a outros 

lugares e relacionando os elementos naturais e culturais da paisagem para entender as relações sociais 

estabelecidas. 
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PATRIMÔNIO NATURAL: ILHAS DE PIÚMA 

Diante da cidade de Piúma existem três ilhas marítimas situadas a pouca distância da praia. 

São as Ilhas do Gambá, do Meio e dos Cabritos. 

As ilhas dão belezas ao litoral do nosso município e constituem locais favoráveis ao 

desenvolvimento do turismo. As três ilhas foram tomadas como patrimônio natural. Tombar como 

patrimônio significa declarar protegidas para preservação. 

A ILHA DO GAMBÁ, que já foi separada do continente ao qual se acha hoje ligada, possui 

uma pequena praia com mar de águas calmas. 

A ILHA DO MEIO só pode ser alcançada por embarcação e nela se encontram bromélias, 

orquídeas e árvores naturais, sendo muito procurada para a pesca de arremesso. 

A ILHA DOS CABRITOS, com vegetação nativa, tem uma pequena praia de águas claras 

e é a mais afastada da cidade de Piúma. 

A ILHA DOS FRANCESES, que pertence ao município de Itapemirim, tem vista privilegiada 

de Piúma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MONTE AGHÁ 

O Monte Aghá é um morro característico do relevo de Piúma. Ele dá beleza e destaque ao 

visual litorâneo do nosso município. Nos mais antigos documentos o Monte Aghá sempre aparece 

mencionado ou focalizado em relação a Piúma. Com 330 metros de altura, o monte se localiza na 

divisa entre o nosso município e o município de Itapemirim. 

 

Atividades 

❖ Você concorda que o Monte Aghá é um ponto marcante do litoral do nosso município? Por 

quê? 

❖ Por que as ilhas localizadas em frente à cidade de Piúma são ilhas marítimas? 

❖ O que podemos fazer para preservar o patrimônio natural do nosso município? 

 

HISTÓRIA 

Habilidades: EF03HI07/ES Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua 
cidade ou região, e descrever o papel dos diferentes grupos sociais que as formam, investigando povos e 
comunidades tradicionais no seu entorno, percebendo elementos culturais e históricos específicos e 

compartilhando os conhecimentos historicamente produzidos. 
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FORMAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO DE PIÚMA 

O povo brasileiro resulta de uma mistura de outros povos. Essa mistura tem o nome de 

miscigenação. Para essa miscigenação contribuíram portugueses, indígenas, africanos, alemães, 

italianos, sírios, libaneses e outros povos. Essa mistura de povos originou o povo capixaba. 

A POPULAÇÃO DE PIÚMA 

 Sabemos que os primeiros habitantes das terras do município de Piúma foram os índios, 

que viviam nas florestas que havia na região, e que fazem parte da Mata Atlântica. 

A miscigenação de índios e portugueses deu início à formação do povo de Piúma. Depois 

chegaram negros africanos e eles passaram também a participar da formação do nosso povo. Mas 

não podemos esquecer que no começo de nossa história a nossa população era muito reduzida. 

Piúma não é um município muito populoso, se comparado a outros municípios do nosso estado. 

Nossa população, em sua maioria, vive hoje na zona urbana e apenas uma quantidade pequena 

vive na zona rural. 

A população é constituída principalmente de mestiços, isto é, de pessoas que se originam 

de brancos, negros e índios. 

 

 

Atividades 

1- Complete a frase:  O povo brasileiro é miscigenado porquê... 

2- Dê exemplos de povos que contribuíram para dar origem ao povo capixaba. 

3- Quais foram os primeiros habitantes das terras do nosso município? 

4- Explique a seguinte frase: “Foi com o indígena que começou a formação da população do nosso 

município. 

 

INGLÊS 

TEMA: Transports 

OBJETIVO: Desenvolver a pronúncia e a escrita correta dos meios de transportes em Inglês. 

 

01-Leia com atenção os nomes dos transportes em Inglês: 
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02- Agora, escreva em Inglês os nomes dos transportes abaixo: 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ARTE 

 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
(EF15AR04-03/ES) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 
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ATIVIDADE COM RECORTE E COLAGEM 

1) Recorte e cole no seu caderno o vaso abaixo, crie vários desenhos para que ele fique bem bonito, 

depois recorte flores de jornais, revistas, papéis coloridos ou outro material e cole no seu caderno 

como se as flores estivessem no vaso. 

 

 
 

EXEMPLOS: 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Orientações:  
▪ Nessa atividade você irá precisar de duas tampinhas; Durex colorido, fita crepe, barbante, giz ou 
Caneta hidrocor para desenhar o caminho (circuito) no chão. Mas, se na sua casa tiver quintal, você 
também poderá montar o circuito no chão desenhando na areia.  

 

HABILIDADE:( EF35EF04) Recriar, individualmente e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela 
brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e 
demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis. 
 

Atividade: Corrida de Tampinhas 

- Para brincar, são necessárias, no mínimo, duas pessoas. 

- Um caminho (circuito por onde a tampinha deverá passar) será 

desenhado no chão e cada pessoa fica com uma tampinha. 

- Para iniciar a brincadeira joga-se: Pedra, papel, tesoura! O 

ganhador tem o direito de começar. 

- Um de cada vez, os participantes vão dando leves toques na 

tampinha com a ponta do indicador ou um leve peteleco, para 

fazê-la andar sem sair do caminho. 

- Cada jogador terá a chance de dar três toques e depois passa a vez para o colega. 

- Quando alguém erra, volta a jogar de onde parou na rodada seguinte. 

- Desenhe no caminho um X, ele representará que ali existe um jacaré. Se a tampinha cair em cima do 

jacaré o jogador deverá voltar ao início do jogo e começar novamente. 

- Coloque no caminho palitos de fósforo, eles presentarão muros, para dificultar a passagem. Se a tampinha 

parar no meio dos palitos, o jogador deverá ficar uma rodada sem jogar. 

- Se você for realizar no quintal da sua casa, você poderá construir morros para serem ultrapassados. 

Também poderá cavar um pequeno buraco na areia com uma ponte representando um lago, para que a 

tampinha passe por cima dela. Se cair dentro do lago o jogador deverá voltar ao início da brincadeira e 

recomeçar. 

- O primeiro que terminar o caminho vence a corrida.  

Obs: A professora postará um vídeo explicativo no grupo da turma no dia da aula de Educação Física. Mas, 

se você já quiser assistir é só clicar no link: https://www.youtube.com/watch?v=huSXULUycso&t=38s. 

 

Boa Aula! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=huSXULUycso&t=38s

