
EMEF” ITAPUTANGA
 3° ANO - 7ª 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 textos do gênero história em quadrinhos (HQ). 
Localizar na HQ os elementos da narrativa: personagens, espaço, tempo, ações, 
reconhecer as linguagens presentes na HQ: imagem (forma, cor, etc.), balões de fala e de
pensamento, palavras que traduzem sons, linguagem próxima da fala, produzir texto 
verbal, exercitar o uso das letras C e Ç.

 Atividades no livro didático (Ápis).

 1ª Semana (14/06 a 18/06)

                                                      Histórias em Quadrinhos
As histórias em quadrinhos contam uma história em sequência, isto é, em ordem de quadros e 
são muito lidas por crianças e adultos. Nos quadrinhos, a linguagem utilizada pode ser verbal 
(quando usa palavras) e a não verbal (quando usa as expressões do rosto e do corpo dos 
personagens, os símbolos que reproduzem sons.
Para compreender as HQ (histórias em quadrinhos) precisamos observar atentamente os 
desenhos, o texto escrito, e a expressão dos personagens em ação.
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 Páginas 68 e 69 – Leitura de imagem (analisar o que aparece na cena)
 1- Em seu caderno de Língua Portuguesa, copiar e responder as três perguntas da 

página 69.
 2- Escreva o que você vê na imagem.

 Páginas 70 e 75 – Leitura: história em quadrinhos – Horácio
 No caderno de Língua Portuguesa: Escreva o nome de outros personagens de história em 

quadrinhos que você conhece.
 2ª Semana (21/06 a 25/06)
 Páginas 72, 73, 74 e 75 – Interpretação da história em quadrinhos. Desenvolver no próprio livro 

 No caderno: Observe a tirinha, use a sua imaginação/criatividade e crie uma história.

MATEMÁTICA
 Objetivos de aprendizagem: Resolver e elaborar problemas que envolvam identificação de tro-

cas de valores de cédulas e moedas e de moedas do Real. Identificar todos os resultados possí-
veis de um evento aleatório e estimar e comparar a chance de ocorrência de cada um. Resolver
elaborar problemas que envolvam ideias de operações de adição e subtração e de comparação
entre valores do real.
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O “Dinheiro Brasileiro”

Na época colonial, circulavam poucas moedas pelo território brasileiro. A economia era baseada principal-
mente a base de trocas, usando produtos de valor (algodão, açúcar e fumo). As poucas moedas que cir-
culavam aqui eram cunhadas em Portugal. 

 

Nomes das moedas que circularam no Brasil:

- REAL - CRUZEIRO/   CRUZEIRO NOVO/   CRUZEIRO/  CRUZADO: 

- CRUZADO NOVO/  CRUZEIRO /  CRUZEIRO REAL /   E hoje nos dias atuais chama-se  REAL desde
1994.

1 ª  SEMANA (14/06 à 18/06/2021)

Atividades no livro didático: ( Ligamundo 3° ano)

 Leitura nas páginas: 38 e 39. Debater sobre o assunto.
 Resolução das atividades nas páginas: 40 e 41 .

2ª SEMANA (21/06 à 25/06/2021)
 Resolução das atividades nas páginas:82, 83 e 84. Resolução de problemas.

Copie no caderno:
 Faça uma pesquisa junto à um adulto e coloque os valores dos produtos abaixo:

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
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ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS
Leia as informações abaixo:
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Livro “Conectados”
 Faça a leitura das páginas 14, 15, 16 e 17 (Grupos de animais vertebrados e invertebrados)
 Realizar a atividade nº 1 e 2 da página 20 (responder no livro

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.

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER EM NOSSO MUNICÍPIO
Em Piúma muitos eventos marcam a vida cultural e as atividades de lazer do município.
Assim, grupos de artes e de danças foram fundados para apresentações em festas e eventos

importantes  ou  para  reunir  pessoas  de  todas  as  idades  para  a  prática  de  atividades  artísticas.  As
associações culturais  e de lazer  promovem festas,  bailes,  encontros,  palestras,  saraus,  competições,
disputas e atividades esportivas de acordo com o objetivo que elas têm.

A  FESTA DOS PESCADORES,  em homenagem a São Pedro,  é tradicional  em Piúma.  E no
carnaval,  vive-se  na  cidade  momentos  de  grande  folia  popular,  com  blocos  carnavalescos  e  trios
elétricos. Observe as imagens abaixo:

ATIVIDADES
1) Com que finalidade foram fundados os grupos de artes e danças?

2) Quais os tipos de eventos promovidos pela associação de cultura e lazer?

3) Qual é a festa tradicional em Piúma onde homenageia São Pedro?

Nessa  coletânea  estamos  estudando  um pouco  sobre  as  manifestações  culturais:  Festas,  danças  e

músicas...e para isso usaremos nosso livro didático “BURITI MAIS HISTÓRIA”. Vamos lá?

 Faça a leitura das páginas 22, 23, 24 e 25 e responda as atividades nº 1, 2, 3 e 4 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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O ARTESANATO EM PIÚMA

A fartura de conchas nas praias de Piúma foi o principal motivo para que esse tipo de artesanato

se desenvolvesse em nosso município. As conchas representam para os artesãos de Piúma um presente

do mar.  Basta catá-las nas areias da praia ou em peneiras dentro d’  agua,  submetê-las a uma boa

limpeza e aproveitá-las como matéria-prima para a fabricação de objetos de adorno e bibelôs decorativos.

Mas, para isso, o trabalho e a criatividade do artesão são indispensáveis.  O aumento do número de

artesãos  e  dos  objetos  por  eles  fabricados  tornou  o  artesanato  de  conchas  de  Piúma  valorizado

nacionalmente e internacionalmente. Os artesãos passaram a trabalhar em oficinas e em associações,

dando origem a uma atividade tradicional e turística em Piúma, que se tornou conhecida como a Cidade

das Conchas. A produção caseira de colares foi a primeira forma de trabalho artesanal com as conchas.

A  artesã  Carmem  Muniz  Guimarães,  que  antes  era  catadora  de  conchas,  passou  a  fazer

artesanato com a ajuda de seus filhos e amigos, tendo criado oficinas para a produção de bibelôs em

série. Com o surgimento das oficinas o artesanato das conchas “perdeu seu caráter caseiro, se tornando

mais organizado, com grandes bancadas de produção “e com divisão de tarefas, dando oportunidade de

trabalho para muitos artesãos. 

UMA PRAÇA IMPORTANTE

A Praça Dona Carmem, na cidade de Piúma, presta homenagem a Carmem Muniz Guimarães,

pioneira no artesanato de conchas, mas também homenageia todos os artesãos de concha do nosso

município.

ARTESÃOS E ASSOCIAÇÕES

A Associação dos Artesãos de Piúma (ASAPI), Fundada em 1988, tem se esforçado, desde a sua

fundação, pela valorização das atividades artesanais do nosso município. Da mesma forma, o Núcleo de

Concha que foi constituído com o apoio do SEBRAE e da Prefeitura de Piúma vem procurando incentivar
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a criação de produtos de artesanato com fino acabamento,  para comercialização em outros estados

brasileiros e fora do Brasil.

ATIVIDADES

1) Cite dois exemplos de artesanato existentes no município.

2) Você concorda ou não com a frase: As conchas representam para os artesãos de Piúma um pre-

sente do mar. Explique sua resposta.

3) Qual o principal motivo para que esse artesanato se desenvolvesse em nosso município?

4) Qual foi a primeira forma de trabalho artesanal com as conchas?

INGLÊS 

Analisar o alcance da Língua Inglesa e os seus contextos de uso no mundo globalizado

1- Faça o cabeçalho como de costume. 
2- Copie todas as frutas abaixo em seu caderninho em inglês e português: 3
3- Desenhe e pinte as suas frutas favoritas 

Observação importante : Temos frutas e legumes. Escolha apenas as frutas para copiar.
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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.

ARTE
Muitas coisas que jogamos no lixo não são lixo,  isto é,  podem ser reaproveitadas.  Jornais,  revistas,

cadernos, latas, garrafas e vidros, são alguns exemplos.   

Pensando  na  importância  da  reciclagem,  crie  um  jogo  utilizando  materiais  recicláveis,  como  latas,

garrafas pet, rolo de papel higiênico, tampinhas variadas ou outro material que você tenha em sua casa.

EXEMPLOS:
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EDUCAÇÃO FÍSICA

Orientações: 
▪ Nessa atividade você irá aprender uma coreografia. Assista o vídeo e siga os passos.

HABILIDADE:  (EF02EF09) Experimentar e fruir diferentes brincadeiras com músicas, danças e gestos
dos contextos familiar e comunitário (rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas).

Atividade: Começando a Dançar!

Hoje a nossa atividade é sobre Dança. Você gosta de dançar? Que tal começar agora?!

-  Para  começar,  vamos  alongar  o  nosso  corpo  seguindo  o  vídeo:  https://www.youtube.com/watch?

v=Ewiu02E00r8.

- Agora vamos realizar a coreografia de uma cantiga de roda: “Bote aqui O Seu Pezinho”.

Assista o vídeo e realiza os movimentos conforme foi ensinado. Quero ver fazer bem bonito!

Vídeo da Coreografia: https://www.youtube.com/watch?v=oj86ayaHulI.

- Tire uma foto ou grave um pequeno vídeo de você realizando a coreografia da música e envie para a

professora.

Obs: No dia da aula o professor colocará no grupo da turma um vídeo explicativo sobre a atividade.

Música da Coregrafia: Animazoo – Bota aqui O Seu Pezinho

(https://www.youtube.com/watch?v=0Jc7voZDV7g)

Boa Aula!
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