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EMEF “ITAPUTANGA” 

3° ANO - 9ª 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 livro Pé de 

    Imaginação (volume 2) 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 texto verbal do gênero lenda, interação 

verbal, escrita espontânea, cópia de textos, compreensão de sons/letras/sons ao escrito, 

segmentação de palavras em texto, produção textual. 

 

• Semana de 19/07 a 23/07 

• Atividades no Livro Pé de Imaginação (volume 2) 

 

➢ Texto: “O que me disse o Saci” – páginas 114 a 116 
➢ Página 68 –  número 1 - ouvir a leitura de uma parte do conto rimado. Número 2 – desenvolver 

no livro de acordo com o que ouviu. 
➢ Páginas 69 e 70 

✓ Número 1 –  no livro escrever o nome da autora e do ilustrador. 
✓ Número 2 – no caderno de língua portuguesa. Retire do texto “O que me disse o Saci” 

palavras que rimam 
✓ Número 3- no livro realizar a leitura de cada trecho e escrever as palavras que rimam. 

➢ Página 71 – número 1 – escutar a continuação do conto “O que me disse o Saci”. Depois, pintar 
em casa trecho palavras que rimam e escrever o que o Saci afirmou. 

➢ Páginas 72 e 73 – pintar as palavras que rimam em cada trecho e em seguida escrever ideias 
geniais em cada trecho. 

➢ Página 74 – escutar a continuação do conto “O que me disse o Saci”. 
➢ Páginas 75 a 77 - pintar as palavras que rimam em cada trecho e em seguida escreva o que o 

Saci falou de cada personagem. 
➢ Página 78 – observar a ilustração. . 
➢ Página 79 – número 1 – escrever o que você imaginou ao observar a imagem da página 

anterior. Número 2 – marcar x nas palavras em que o L aparece em final de sílaba com a 
palavra em destaque. 

➢ Página 80 – com um adulto, analise a imagem. 
➢ Página 81 – número 1 – escrever frases interrogativas relacionadas a imagem da página 80. 

OBS: Nas frases interrogativas usamos o ponto de interrogação (?) para expressar um 
questionamento ou fazer uma pergunta.  Ex: Você vai à escola? 
Número 2 – Copiar frases mudando o ponto de interrogação para o de exclamação (!). 

➢ Página 82 – fazer uma lista dos animais que você conseguiu identificar na imagem da página 80. 

Fazer no livro. 

➢ Página 83 – analisar a imagem e ao lado no espaço em branco escrever o que visualiza. 

➢ Página 84 – número 1- usar a sua imaginação e criatividade e fazer uma pintura. Não esqueça 
de escrever um nome para cada uma delas. 
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Número 2 – retirar do texto “O que me disse o Saci” duas palavras com QU e escrever nos 
retângulos. Número 3 – ler as palavras em destaque e depois escreve-las nos locais adequados 
de acordo com as vogais. 
 

• Semana de 26/07 a 30/07 

• Atividades no livro didático (Ápis) 

• Objetivos de aprendizagem – reconhecer o gênero conto popular, diferenciar a fala do narrador 
da fala do personagem, diferenciar marcas da língua falada no conto popular, recontar o conto, 
ampliar o repertório de leitura 
 

➢ Página 138 e 139 – analisar a cena Conto Popular 
No caderno de língua portuguesa copiar e responder as duas perguntas da página 139 

➢ Página 140 –realizar a leitura do conto popular “O sapo com medo d’água” 
➢ Páginas 141 a 143 – interpretação do texto. Responder no livro. 

 

MATEMÁTICA 

Objetivos de aprendizagem:( EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem 
de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna., 
(EF03MA 13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e 
esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras. EF03MA24 Resolver e elaborar problemas que 
envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de 
compra, venda e troca., EF03MA 26, Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de 
dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas. 
  

1° SEMANA: 19/07 Á 23/07. 

 

✓ Atividades para copiar no caderno: 

1) Resolva os problemas anotando os cálculos: 
a) Numa promoção em uma loja, houve uma redução no valor de R$127,00 reais, passando 

a custar R$ 879,00. Qual o valor do fogão fora da promoção? 
b) Cristina comprou 3 livros. Um custou R$37,00 e os outros 2 custaram R$ 17,00 cada um. 

Quantos reais Cristina gastou? 
c) Uma livraria vendeu 792 livros em janeiro e 562 em fevereiro. Quantos livros foram 

vendidos a mais em janeiro do que em fevereiro?  
d) Cosme tem R$ 155,00 e precisa pagar uma conta no valor de R$278,00. Quantos reais 

faltam para Cosme pagar essa dívida? 
2) Escreva por extenso: 

a) R$ 179,25 =            

b)R$ 678,00= 

c)R$592,56=               

d)R$ 427,15= 

e)R$ 0,78=                  

f)R$ 345,00= 

g)R$ 506,90=              

h)R$ 768,09= 

 

 

3) Decomponha os números: 

a) 145            e) 567 

b) 967            f)  322 

c) 785            g) 178 

d) 432            h)  87 

 

1)Resolva os problemas anotando os cálculos: 

a) O valor de uma bicicleta à vista é R$558,00. No pagamento a prazo, são acrescentados R$ 140,00. 

Qual é o valor total a ser pago se a bicicleta for comprada a prazo? 

b) Em uma lista de festa de casamento, Laura colocou o nome de 250 pessoas e, seu noivo, de 195. 

Quantos nomes eles colocaram juntos? Se uma semana depois eles resolverem acrescentar o nome de 

mais 13 pessoas, quantos nomes terão, ao todo, na lista? 

2) Arme e efetue: 
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as operações de adição e subtração resolva. 
a) 181 + 240 = 
b) 235 + 165 = 
c) Arme 270 + 311 = 
d) 349 + 445 = 
e) 500 + 175 = 
f) 642 + 380 = 

g) 731 + 184 = 
h) 804 + 127 = 
i) 678- 165 = 
j) 958 – 432 = 
k 123 – 45 =) 
l) 569 – 397 = 

m) 430 – 321 = 
n) 689 – 543 = 
o) 342 – 26 = 
p) 653 – 345= 

 

Números pares e ímpares ( copie no caderno) 

 Você já fez a brincadeira de par ou ímpar para ver quem começa um jogo?  

 

Para identificarmos os números pares e ímpares de forma mais rápida, podemos usar o seguinte 

critério: Todos os números terminados em 1, 3, 5, 7, 9 são chamados de ímpares. Todo número ímpar, 

quando dividido por 2, deixa resto igual a 1. Todos os números terminados em 0, 2, 4, 6, 8 são 

chamados de pares. Os números pares, quando divididos por 2, deixam resto 0. 

➢ ATIVIDADES NO LIVRO PÁG. (94 E 95) “Números pares e números ímpares” 
 
 
 
 
 
 
 

Pinte de azul os números pares e de azul os números ímpares 
no quadro: 

4 8 9 11 16 19 21 27 30 32 

33 35 36 40 42 45 49 50 51 55 

56 59 60 61 64 66 68 70 72 74 

78 80 83 85 87 89 91 93 95 100 

103 105 106 108 110 117 118 120 122 125 

128 130 131 133 137 138 141 143 146 148 

149 151 154 156 158 161 164 167 169 170 

172 178 184 189 197 204 209 212 214 215 

 

 

2° semana 26/07 à 30/07 

Atividades no livro didático “ FIGURAS GEOMÉTRICAS” 

✓ Leitura explicativa página 58 e 59 
✓ Soluções das atividades nas páginas 60 e 61 no próprio livro, recorte das figuras nas páginas 

237 a 241 no material complementar para facilitar as atividades 
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CIÊNCIAS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM OU HABILIDADE (DO CURRÍCULO DO ES): (EF03CI09/ES) 

Comparar diferentes amostras de solo de nosso ambiente próximo, registrando suas características 

(como cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade etc.) em diferentes linguagens e 

formas de expressão. 

1ª SEMANA  

 

A IMPORTÂNCIA DO SOLO PARA VIDA 

Nessa coletânea vamos estudar um pouco sobre o solo e para isso usaremos nosso livro didático 

“Conectados”. Vamos lá? 

Faça a leitura das páginas 60 e 62 e responda as atividades da página 63 no próprio livro. 

ATIVIDADES 

 
 

2ª SEMANA- CIÊNCIAS 

 

Agora, vamos aprender um pouco sobre O uso e conservação do solo. 

Faça a leitura das páginas 66 e 67 e responda as questões das páginas 68 e 69. 

 

TIPOS DE SOLO 

O solo pode ser classificado em arenoso, argiloso, calcário e humoso. 
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ATIVIDADES 

 
 

GEOGRAFIA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM OU HABILIDADE (DO CURRÍCULO DO ES): (EF03GE05) 

Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natureza, comparando as 

atividades de trabalho em diferentes lugares. 

 

1ª SEMANA 

A PESCA EM PIÚMA 

     Vivendo à beira-mar, desde cedo os piumenses tornaram-se pescadores. 

    Graças à pesca no mar, o peixe sempre fez parte da alimentação dos habitantes de Piúma. O pescado 

representa uma fonte de renda tanto para os pescadores quanto para o nosso município. 

     É preciso lembrar que a pesca, hoje em dia, adquiriu uma importância econômica muito grande, 

passando a ser reconhecida como um trabalho de grande importância para a vida do homem moderno. 

Sendo o peixe muito rico em proteínas e muito gostoso, ele tem lugar certo na mesa de muitos povos. 

     A moqueca capixaba, servida em panela de barro, é prato encontrável facilmente na mesa dos 

piumenses. Neste ponto, Piúma não é diferente de outros municípios litorâneos do Espírito Santo que 

têm nas moquecas um prato tradicional de sua culinária. Os peixes preferidos para moquecas são: badejo, 

cação, namorado, robalo e o papa-terra (muito raro). 
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ATIVIDADES 

1- Explique a frase: “graças à pesca no mar, o peixe sempre fez parte da alimentação dos habitantes 

de Piúma”. 

2- Você concorda que a moqueca capixaba é um prato tradicional da culinária capixaba? Por quê? 

 
2ª SEMANA 

A ESCOLA DE PESCA 

        A escola de Pesca de Piúma foi criada em 1986. Seu objetivo era instruir a juventude de nosso 

município e de municípios próximos a Piúma, nas atividades pesqueiras, respeitando-se o meio 

ambiente. 

        A escola teve importância muito grande para a formação dos pescadores capixabas e para 

incentivar a pesca no litoral do Espírito Santo. Atualmente, a Escola de Pesca foi integrada à rede de 

escolas técnicas federais, chamadas Institutos Federais de Educação (IFES). 
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        A fundação da escola de pesca em Piúma mostra a importância do mar e da pesca não só para o 

nosso município como também para os municípios do litoral do Espírito Santo próximos à Piúma, 

oferecendo cursos técnicos, de graduação e na área de recursos pesqueiros. 

 
ATIVIDADES 

1- Em que ano foi criada a Escola de Pesca e qual era seu objetivo? 

2- A Escola de Pesca teve uma grande importância em uma formação. Que formação é essa? 

3- Faça a ilustração de uma escola e pinte com bastante capricho. Use a sua criatividade. 

HISTÓRIA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM OU HABILIDADE (DO CURRÍCULO DO ES): 

(EF03HI07/ES) Identificar semelhanças e diferenças nos diferentes grupos sociais, 

investigando povos e comunidades tradicionais, percebendo elementos culturais e históricos 

específicos e compartilhando os conhecimentos historicamente produzidos. 

1ª SEMANA  

MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS 

      Folclore é uma palavra de origem inglesa. Significa saber do povo, isto é, o que o povo 

sabe, cria e faz e que se torna tradicional. O folclore compreende um vasto campo de 

atividades populares: crendices e superstições; cantigas de roda; e de ninar; culinária e 

artesanato; medicina popular; provérbios e adivinhas; danças e folguedos; jogos e brincadeiras 

infantis. 

       O folclore do nosso município é muito rico. Exemplos: o artesanato das conchas e a nossa 

culinária. 

        Chama-se culinária a arte de cozinhar. A culinária pode ser considerada uma parte das 

tradições folclóricas de um povo. Ela compreende os pratos típicos que são feitos numa 

determinada região. 
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ATIVIDADES 

 
2ª SEMANA- HISTÓRIA 

Em Piúma, esses pratos ou comidas típicas estão diretamente ligados aos frutos do 

mar. Assim são denominados os produtos que são obtidos pela pesca marítima. A 

Festa do Folclore é uma das manifestações folclóricas de Piúma, muito concorrida 

e apreciada pelos moradores de Piúma e de municípios vizinhos. 

Por meio das manifestações folclóricas é possível se comprovar as influências 

culturais que contribuíram para a formação de uma população e para a sua história. 
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ATIVIDADE 

 

INGLÊS 

Orientações:  

▪ copiar no caderninho com muito capricho!!!!             

HABILIDADES: NÚMEROS  

ASSISTA  O VÍDEO DE 01 a 10   

https://youtu.be/naR8YaGwTRE 

         Faça o cabeçalho com a data do dia que fizer a atividade  

1) Ligue os números corretamente:  

 

https://youtu.be/naR8YaGwTRE
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2) Pinte os desenhos de acordo com  

 
3. Escreva os números de 01 à 20 em inglês   

 

4. Faça as atividades abaixo com atenção;  
 

 

 

3) copie os números no símbolo das Olimpíadas e escreva cada um em inglês:  
         2__________________ 

         0__________________ 

         2__________________ 

        1__________________ 

 
 



3° ANO – EMEF ITAPUTANGA – ANO: 2021 –  12 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Orientações: ▪ - Para essa atividade você deverá desenhar o campo de jogo no chão ou na mesa 
utilizando giz, caneta hidrocor ou fita adesiva (conforme o vídeo). 
- Providenciar 08 tampinhas de garrafa pet para serem os jogadores, caso não possua essas 
tampinhas você poderá fazer bolinhas de papel do mesmo tamanho. 

 

HABILIDADES DO CURRICULO DO ES: (EF04EF06) Experimentar e fluir diversos tipos de jogos 

esportivos de marca, precisão, de campo, de taco e invasão.  

 

Olá alunos!  

A Olímpiadas de TOKYO 

2020 está prestes a começar! 

Por causa da pandemia ela 

teve que ser adiada para este 

ano, mas não perderá o seu encanto. Então prepare 

seu coração e vamos torcer pelos esportistas que 

representarão o nosso país!  

 

 

 

Para entrar no rítmico dos jogos olímpicos vamos realizar uma atividade que representa um jogo coletivo 

de quadra bem divertido! 

 

Atividade: Queimada de Tampinhas 

- Essa atividade é realizada em dupla e você irá precisar de pelo menos 04 tampinhas para cada 

pessoa. É importante ter o mesmo número de tampinhas em cada time, pois elas representarão os 

jogadores da partida. 

- Desenhe no chão o campo de jogo, igual à figura ao lado.  

- Posicione suas tampinhas de um lado do campo e o 

adversário posicionará as dele no outro lado. Aconselho utilizar 

tampinhas de cores diferentes para cada time, ou então pintá-las para 

diferenciar uma equipe da outra.   

- Tire na pedra, papel e tesoura quem irá começar o jogo, a pessoa que ganhar inicia a partida. 

- Você irá posicionar sua tampinha na linha do meio e com apenas um 

peteleco deverá acertar a tampinha do adversário. Se conseguir 

acertar, o adversário perde a tampinha, pois se considera queimada. 

Enquanto você recebe a sua de volta e tem outra tentativa. 

- Se você errar, a tampinha que foi parar no campo adversário, volta 

para você. Mas, a vez de jogar passa a ser do outro jogador. 

- Antes de cada jogada os jogadores poderão mexer no seu time e 

posicionar as tampinhas como quiserem. 

- Ganha a brincadeira quem conseguir queimar todas as tampinhas do time adversário primeiro. 
 

Obs: Vídeo explicativo da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=pTp43KMO5Q0 

https://www.youtube.com/watch?v=pTp43KMO5Q0

