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ESCOLA MUNICIPAL LACERDA DE AGUIAR 

Língua Portuguesa - 3º ANO - 5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):_______________________________________________Turma:____ 

LÍNGUA PORTUGUESA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGENS 

Leitura de textos verbais, localização de informação explícita, análise estrutural e fonológica de palavras, 

desenvolvimento da fluência leitora, produção de texto, realização de análise estrutural e fonológica de palavras, 

reflexão sobre os sons do G e GU. 

 HABILIDADES: 

(EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre letras e fonemas (G e GU)  

(EF35LP01) Ler e compreender silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos 
curtos com nível de 

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação 
comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para 
quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e 
forma do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações 
necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas. 

 

 

QUERIDOS ALUNOS! 

 

 

 

                             No final das páginas, acima de alguns  

                          rodapés, aparecerá o significado de   

                          algumas palavras. 

 Assim você poderá ampliar seu  

vocabulário e compreender com  

mais facilidade as atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEGUIREMOS COM AS ATIVIDADES DO LIVRO PÉ DE IMAGINAÇÃO! 

 

                                      BONS ESTUDOS!!! 

 
 Fauna é um substantivo feminino que define um conjunto de animais de convivem em um determinado 

espaço geográfico ou temporal. A fauna brasileira é riquíssima e muito diversificada. 
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LEIA COM ATENÇÃO, CASO PRECISE, PEÇA AJUDA DE UM ADULTO. 
 

1  Você já viu um pica-pau? E um papagaio? Você sabia que são aves da nossa fauna?  Agora   
Iniciaremos com a leitura das tirinhas PICA-PAU-DE-COLEIRA e PAPAGAIO-DE-PEITO-
ROXO na pág. 51. 

 
2 Na página 52 você fará um desenho como orienta a atividade. 

 

3 Na página 53 faça a leitura em voz alta. Caso não consiga, peça a ajuda de um adulto, 
acompanhe a leitura olhando o texto. 

 
4 Na página 54 escreva a importância da preservação das aves PICA-PAU-DE-COLEIRA E 

PAPAGAIO-DE-PEITO-ROXO.  

    
5 A página 55 sugere o cartaz Aves do Espírito Santo.  O cartaz será postado no grupo de 

WhatsApp para leitura, pois o mesmo não se encontra no livro. 
 

 
 Cartaz 1 
 

 
 

                                                                                                                                                      

 

                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Cartaz 2 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

AVES DO ESPÍRITO SANTO 

O BEIJA-FLOR é a ave que representa o Espirito Santo. Ela é 

conhecida também por outros nomes, como: colibri, beija-flor-

cantador ou belja-flor-do-canto. Ela pode ser vista habitando 

bordas de florestas, restingas, parques e jardins. O beija-flor se 

alimenta de néctar das plantas e insetos. Os ninhos são feitos 

utilizando teias de aranhas e pequenos gravetos, onde deposita 

seus ovos. Seu tamanho varia de 5 a 12 cm e seu peso entre 2 e 

6 gramas. São aves que possuem os maiores ritmos cardiacos: mil 

batimentos por minuto. São consideradas as avezinhas mais 

rápidas do planeta. 

Os beija-flores são importantes para a natureza, pois são 

polonizadores de plantas. O beija-flor é considerado um dos 

animais com maior risco de extinção que existem no Brasil. 

O PAPAGAIO-DE-PEITO-ROXO é encontrado na região do 

Caparaó, entre o Espirito Santo e Minas Gerais. Também pode ser 

conhecido pelos nomes de jurueba, téu-téu e crau crau. Sua 

plumagem é exuberante e seu peito arroxeado facilmente se 

arrepia .Ele se alimenta de sementes, flores e frutos. Os ninhos 

são feitos em ocos de árvores ou em fendas naturais. São postos 

em média de 2 ovos chocados pela fêmeas. Esta espécie está em 

risco de extinção no Brasil. 

O PICA PAU-DE-COLEIRA gosta de viver em florestas da Mata 

 Atlântica de nosso estado, sendo considerado muito raro. Ele 

possui cerca de 27 cm. É muito sensivel às modificações do meio 

ambiente provocadas pelo homem. Quando isso acontece ele logo 

desaparece. Alimenta-se de insetos que encontra escavando os 

troncos das árvores. 

Texto do cartaz 01 

Repetimos o texto aqui para 

facilitar a leitura. 
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6 Na página 56 Use a imaginação e crie uma lenda, grave um vídeo para compartilhar com  

seus colegas. Na atividade 2, escreva o nome das aves que são da sua região. Dica: Na 
página anterior você relembrará o que aprendeu. 

  
7 Na página 57 temos um texto bem bacana sobre o menor pássaro do mundo, leia e realize 

a atividade n° 02. 
 

8 Na página 58 na atividade n°01 coloque no quadro as letras no quadro. No exercício n° 02 
escreva o nome de outras aves que você conhece que sejam compostos por duas palavras 
ex: Beija-flor. Na atividade n°03 escreva os diferentes nomes do beija-flor em ordem 
alfabética. 

 
9 Na página 59 leia o anúncio e responda as questões. 

 
 
 
 
 

10 Na página 60 no exercício 01 você irá confeccionar um anúncio. Capriche nas informações.  
Na atividade 02 você irá confeccionar um anuncio convidando seus colegas para participar da 
festa do livro. A festa será virtual.  

Vamos postar seu convite no WhatsApp da turma.  
 
11 Na página 61 você pode conversar com sua família ou com seus coleguinhas no WhatsApp 
sobre a ameaça de extinção do beija-flor. 
 
12 Na página 62 faremos uma carta ao prefeito de nossa cidade. Vamos pedir a ele o apoio à 
preservação das aves da nossa região.   

 

13 Vamos para mais uma atividade!!! 

 Na página 66, descubra o título do livro que você irá ler separando, adequadamente, as 
palavras. 
 
COMOISSOSERIASEASSIMNĀOFOSSE? Agora use a criatividade para fazer o exercício 02 

que é um desenho. 
 
14 Agora abra seu livro na página 90 à 93 e leia o texto “Como isso seria se assim não fosse?” 
 
15 Na página 67 vamos conhecer um pouco mais sobre esse livro. Para isso responda as 
perguntas. 
 
16 Na página 68 leia mais de uma vez o começo da história e faça os exercícios da página 69 

usando sua imaginação.  
 
17 Na página 71 você será o inventor. Invente brinquedos e dê nomes a eles. Bacana né? 
Na página 72 tem mais um texto legal. Peça para um adulto fazer a leitura em voz alta. O 
professor também fará essa leitura e colocará no grupo WhatsApp. 

 
 18 Para fazer a atividade 01 da página 73, observe a leitura do adulto e perceba onde será 
necessário fazer a pontuação. Na atividade 02 e 03 aprenderemos que os sons das letras s, ss 
e ç são iguais dependendo de onde ele está na palavra. 
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19 Na Página 74 leia o texto e pinte as rimas. Na atividade 02 brinque de rimar com alguém da 

sua casa. 
 

20 Na página 75 temos mais uma atividade de rimar, em seguida faça um poema respondendo 
a pergunta. Para responder a questão número 2 lembre-se que usamos as rimas nos poemas 
também. 

 
21 Na página 76 vamos ver que podemos usar nossa imaginação pra transformar o que seria 
lixo em brinquedo. E aí vamos nos divertir. Nessa atividade você vai aprender a confeccionar 
um brinquedo. Mas lembre-se de só utilizar o que você tem em casa. Nada de comprar produtos 
só pra fazer uma atividade. Então use a imaginação. 
 
22 Na página 77 concluímos essa Coletânea formando palavras. Faça na tabela palavras com 

2, 3 e 4 sílabas. E não se esqueça de cuidar bem do meio ambiente.❤️🌎 

 
 

Matemática – 3º ANO – 5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs  

Aluno(a):_______________________________________________Turma:____ 
 

MATEMÁTICA 

Orientações: 

 É muito importante o auxílio e a participação da família nas realizações das atividades. 

 Orientamos os alunos registrar seu nome, data, disciplina e série ao enviar as atividades realizadas. 

 Atividades deverão ser realizadas e coladas no caderno para uma melhor organização. 

 Habilidades: 

(EF02MAO1/ES) comparar e ordenar números até a ordem de centenas pela compreensão de características do sistema 

de numeração decimal. (Valor posicional com apoio de materiais que auxiliam o entendimento das diferentes formas de 

representação e ordem dos números. (EF02MA5/ES) construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo 

mental e escrito em diferentes contextos. 

         MATEMÁTICA = 5º COLETÂNEA = REVISÃO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 



3° ANO – SEMANA 6 – ANO: 2021 –  5 
 

 
1) Decomponha os números: 

 
2) Atenção para a orderm crescente e decrescente: 
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3) Complete a tabela escrevendo 1 a menos e 1 a mais para cada número em 

destaque. (antecessor e sucessor) 

 

 

04) Atenção! Resolva os probleminhas no caderno, se preferir pode copiar também 
os probleminhas. 

a) Roberta comprou 87 figurinhas e ganhou 23 de seu primo. Com quantas 
figurinhas Roberta ficou? 

b) Cláudio apanhou 36 mangas e Lia 15. Quantas mangas Cláudio e Lia 
apanharam juntos? 

c) Eduardo tem 13 selos e Alberto tem 19 selos. Quantos selos tem Eduardo e 
Alberto juntos? 

d) Paulo comprou um doce por 15 reais e ainda ficou com 7 reais. Quantos 
reais Paulo tinha? 

e) Sérgio ganhou um livro de história com 45 folhas escritas e 27 com 
ilustrações. Quantas folhas tem o livro. 
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f) Num pasto há 36 vacas, 46 bois. Quantos animais há no pasto? 
g) Numa horta há 58 pés de tomates e 27 pés de alfaces. Quantos pés há ao todo? 
h) Antônio colheu 67 abacaxis e 29 abacates para levar para a feira. Quantas 

frutas ele levou para a feira? 
i) Marina ganhou 15 balas de seu pai e 16 balas de sua mãe. Com quantas 

balas ela ficou? 
j) Paulo junta figurinhas. Tem 19 figurinhas na primeira página e 15 na 

segunda página. Quantas figurinhas há no álbum? 

 

Ciências – 3º ANO – 5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs  

Aluno(a):_______________________________________________Turma:____ 
 

CIÊNCIAS 

 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): Identificar a incidência da luz sobre uma superficie 
de material polido, caracterizando a reflexão por meio da interação da luz com o espelho. 
Habilidade da Base Nacional Comum Curricular(EF03CI02): 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). 

                   Vamos dar continuidade ao assunto da coletânea 04  

     LUZ E OS OLHOS 

CUIDADOS COM A VISÃO 

 

O olho é um órgão bastante especial por isso devemos ter alguns cuidados com ele.  

Os cílios protegem os olhos da poeira e de microrganismos que existem no ambiente. 

  As pálpebras são dobras que ajudam a espalhar a umidade das lágrimas na superfície 

externa do olho e se fecham quando algo se aproxima dele.  

A lágrima é um liquido transparente que tem a função de proteger o olho e manter úmida 

sua superfície externa. 

 

 

 

                                        

 

 

ALGUNS CUIDADOS COM OS OLHOS 

1. Nunca olhe diretamente para o sol. 

2. Evite esfregar os olhos pois eles são sensíveis.  

3. Em dias de muita luminosidade deve-se usar óculos escuros. 
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Vamos para as atividades!!! 

1. Complete as frases com as palavras do quadro de acordo com o texto acima: 

 

a) As_______________________ mantém a umidade dos olhos. 

b) O_______________________ é o órgão da visão. 

c) As__________________ e os ______________ servem de proteção para os 
olhos. 
2. Marque X onde estão os cuidados que devemos ter para mantermos uma boa saúde 

nos olhos. 

a) (   ) Olhar diretamente para o sol 

b) (   ) Coçar os olhos com as mãos sujas. 

c) (   ) Ler em ambientes com boa iluminação  

d) (   )Passar muitas horas por dia na frente do computador. 

e) (   ) Usar óculos de sol em dias muito luminosos. 

f) (   ) Usar colírio quando indicado pelo médico. 

 

3. Os cílios protegem os olhos de quê? 

R:___________________________________________________________________ 

Observe a imagem. 

Temos uma vela na frente do olho. 

A pupila está localizada no centro do olho. 

A Íris regula a abertura da pupila, controlando a 

entrada de luz. A íris dá cor aos olhos. 

A retina é onde se forma a imagem. 

O cristalino projeta a imagem no fundo do olho. 

Observe que a imagem da vela aparece invertida. 

O nervo óptico leva a imagem da retina ao cérebro.  

No cérebro a região posterior é a responsável pela visão.  

PARA CONSULTAR: 

  CRISTALINO: É a lente natural do olho.  

 PUPILA : Orifício central da íris, comumente conhecido como o círculo negro do centro do olho, que 

regula a quantidade de luz que entra nos olhos.  

      pálpebras, olho, cílios, lágrimas                        
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Agora responda: 

4.  Onde está localizada a pupila? 

R:_________________________________________________________________________ 

5. Marque V se for verdadeiro e F se for falso: 

a) (   ) É a pupila que dá cor aos nossos olhos. 

b) (   ) O cristalino projeta a imagem do objeto que queremos ver no fundo do olho. 

c) (   ) No cérebro a região frontal é a responsável pela visão. 

d) (   ) O nervo óptico leva a imagem da retina ao cérebro. 

e) (   ) A Iris regula a abertura da pupila. 

f)  (  ) Não precisamos da luz para enxergar um objeto. 

g) (  ) Objetos translúcidos deixam a imagem distorcida se olharmos através deles. 

 
 

História – 3º ANO – 5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs  

Aluno(a):_______________________________________________Turma:____ 
 

HISTÓRIA 
 

Unidade Temática- As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município. 

Título da Aula: Conhecendo a história de Piúma. 

                     Olá alunos! 

Estão gostando de conhecer a história do município onde vocês vivem? Espero que sim. Nessa 

coletânea faremos uma revisão de toda a história estudada nas coletâneas anteriores e nos 

adentraremos um pouco mais nos acontecimentos ocorridos em Piúma no decorrer do tempo. 

Iniciemos com uma reflexão do poema da primeira cidadã piumense a registrar por escrito e 

tornar pública a história de Piúma - Dulce de Oliveira Nunes. 
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Convite à Natura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

                                                                          

 

Dulce de Oliveira Nunes  

Dicionário Escolar com Histórico do Município-1996. PMP 

http://piumapraiahotel.com.br/piuma.html 

 

 

1- Primeiro leia o poema silenciosamente. Depois faça a leitura em voz alta e grave um áudio. 

 

2- Qual a estrofe que você mais gostou? Escreva a estrofe e   faça um desenho para ilustrar 

no seu caderno 

3- A autora fala que tudo que aqui existe é obra da natureza. A quais obras ela se refere? 

Cite pelo menos duas. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4- Pesquise: 

a) Por que a praia recebeu o nome Acaiaca?________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b)  No seu caderno fale sobre Dulce de Oliveira Nunes e, se possível cole uma imagem 

dela.  

 
 

Piúma- próxima de Anchieta 

De Iriri e do Monte Aghá 

Guarapari e Itaipava,  

vem o turista aproveitar! 

 

Com seus pontos característicos 

Ilha do Franceses e do Gambá 

A indígena Acaiaca 

E o culminante Monte Agha. 

 

A praia Acaiaca 

Dos turistas é a ideal  

Esta praia na língua indígena 

Tem origem no coqueiral. 

 

Piúma terra ditosa 

Cheia de aroma e beleza 

Tudo que nela existe 

É obra da natureza. 

 

As praias belas e mansas 

As ilhas que dão vida ao mar 

As ondas envolvem as conchas 

Areias se afundam ao pisar 

 

O azul do céu, o verde do mar                                     

Surgem como belo emblema 

Carícias da brisa, rugidos das 

ondas 

Piúma é como poema. 

. 

 

http://piumapraiahotel.com.br/piuma.html
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5- Complete os espaços em branco om as palavras que aparecem do retângulo, para realizar 

atividade abaixo, se necessário pesquise no seu caderno nas coletâneas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Piúma teve seu início em uma __________________________________.. 

b) É provável que os índios que habitaram Piúma tenham sido os ____________  

e ___________________..   

c) Tudo indica que esses índios foram catequisados pelo 

_______________________________________________.. 

d) Os ____________________ eram índios ______________, pois não tinham local 

fixo para viver. Alimentavam-se da ______________, da ____________________ 

e do que que recolhiam da ____________________. . 

e) Os grupos étnicos que deram origem à população de Piúma foram: 

___________________, _______________ e _________________________. . 
PARA CONSULTAR: 

 ERRANTE: Que anda sem destino; característica do que ou de quem erra; que vive a vaguear. Que não 

possui uma residência fixa. 

 BOTOCUDOS: Foi uma denominação dada pelos colonizadores portugueses a diferentes grupos indígenas 

 GOITACAZES: Também chamado de "Goitacás", é um grupo indígena que habitou parte do litoral 

brasileiro, na região Sudeste. 

 MISCIGENAÇÃO: é a mistura de povos com diferentes etnias 

 SEGREGAÇÃO: é a ação de separar, de isolar; ato de se afastar. 

índios – caça – botocudos – puris - goitacás – pesca - aldeia indígena - 

africanos - caminhantes ou errantes – portugueses- 

natureza -  padre José de Anchieta 



                                                                                                                                     3° ANO –    SEMANA 6 – ANO: 2021 – 1  

 

 
6- Assinale a opção correta: 

 

a) Origem do nome Piúma: 

     (   ) africana   (  ) portuguesa    (   ) indígena     (   ) inglesa 

b) A população brasileira é formada por uma mistura de raças. Essa mistura de raças 

recebe o nome de: 

(   ) segregação  (   ) separação  (   ) miscigenação   (   ) povoação 

c) Quem nasce no Espírito Santo é capixaba. Essa palavra, de origem tupi, significa: 

(   ) roça ou lavoura  (  ) capricho    (   )  mosquito que pica (   ) águas escuras. 

d) Segundo o IBGE- Instituto brasileiro de Geografia, a população de Piúma, no senso 

2020, é de: 

(    )   18.123 habitantes   (    )   22.053 habitantes  

(    )   17.329 habitantes    (    )   21.363 habitantes 

ATENÇÃO IMPORTANTE: 
Onde pesquisar? - Livro- Piúma Nosso Município. Noções Históricas e Geográficas.Luíz 
Guilherme Santos Neves e Léa Brígida R. de A. Rosa. 
https://www.academia.edu/37066687/Pi%C3%BAma_sob_a_narrativa_de_Dulce_de_Oliveira_
Nunes_livro_completo_pdf 
http://www.al.es.gov.br/appdata/anexos_internet/downloads/microrregiao_sul.pdf 

 

Geografia – 3º ANO – 5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs  

Aluno(a):_______________________________________________Turma:____ 
 

GEOGRAFIA  

Unidade Temática- O sujeito e seu lugar no mundo.  

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.  Localização do município de Piúma: Litoral Sul do Espírito Santo.  

  

http://www.al.es.gov.br/appdata/anexos_internet/downloads/microrregiao_sul.pdf
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Título da Aula: Localização do município de 

Piúma: Litoral Sul do Espírito Santo.  

Piúma é o nosso município e é o lugar onde você 

vive.   

Vivendo aqui você faz parte da população do 

município de Piúma.  

O município de Piúma está localizado no Estado 

do Espírito Santo. Sua superfície é de 

aproximadamente, 74 km². Em extensão é o 

menor município do Estado. A cidade de Piúma 

fica distante 90 quilômetros de Vitória, capital do 

Estado.  

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.  

 
 

Responda as atividades.  

1- Porque você faz parte da população do município de Piúma?  

________________________________________________

2- Observe o mapa do município de Piúma e responda:  

a) Quais os municípios que Piúma se limita e que não são banhados pelo mar? 
_________________________________________________________ 

 

                b) Quais que são banhados pelo mar?  

 _________________________________________________________  

3- Como é o nome do Oceano que banha o município de Piúma?  

___________________________________________________________  
 
4-Marque a opção correta:  
 

Nome do Estado em que Piúma está localizada:  

(   ) Rio de Janeiro  (   ) Minas Gerais  (   ) Espírito Santo  (  ) São Paulo  

5- Nome da capital do Estado onde você mora:  

      (  ) Belo Horizonte   (   )  Salvador  (   ) Belém    (   ) Vitória  

  

6- Nas coletâneas anteriores, você teve a oportunidade de estudar como é a vida das 

pessoas que moram no campo que formam a zona rural e as pessoas que moram na 

cidade que formam a zona urbana. Vamos relembrar um pouco. 
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a) Escreva três características que fazem parte da vida das pessoas que moram na 

cidade.  

1-____________________________________________  

2-____________________________________________  

3-____________________________________________  

  

b) Escreva três características que fazem parte da vida das pessoas que moram no 

campo.  

1- __________________________________________  

2- __________________________________________  

3- __________________________________________  

            

c)  De acordo com sua opinião, escreva as vantagens e desvantagens de morar no 

campo e na cidade: 

- Viver na cidade é bom porque_______________________________________ 

- Viver na cidade é ruim porque_______________________________________ 

-Viver no campo é bom porque________________________________________ 

-Viver no campo é ruim porque_______________________________________ 

       d) Desenhe uma imagem do campo e uma da cidade. Se preferir cole figuras.   

 
 

Arte - 3º ANO – 5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs 

Aluno(a):_______________________________________________Turma:____ 
ARTE 

 

Orientações: As atividades deverão ser feitas no caderno de Arte, com margem de 2 centímetros. Os textos informativos devem 

ser colados no caderno. Após o termino da atividade, o aluno deverá assinar seu nome na parte inferior direita do caderno. 

Todas as imagens das atividades de Arte serão postadas coloridas no grupo do Whatsapp. 

 

Objetivo: Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (policromia) 

POLICROMIA 

 

A arte  é feita com várias cores. É o emprego de várias cores no mesmo trabalho. 

A policromia pode ser obtida através da combinação das três cores primárias (amarelo; 

azul; vermelho) a mistura dessas cores pode formar novas e o preto e o branco fazem novas 

tonalidades, mas basicamente um trabalho policromático é um trabalho com muitas cores.  

Vocês se lembram dos quadros do artista Romero Brito? Na nossa escola há vários murais 

pintados com releitura de algumas de suas obras. Pois é, estas obras de Romero Brito são 

policromáticas, porque ele usa uma paleta de cores muito variada. Usa cores quentes, cores 

frias, cores neutras...enfim, muitas cores.  

A nossa caixinha de lápis de cor e das nossas canetinhas são todas policromáticas, muitas 

cores. O mundo é todo colorido, ele é policromático.  
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Observe a obra de Arte de Romero Brito: 

 

 

BRITO, Romero. As flores. Óleo sobre tela.  

Observe esta obra de arte, ela estará postada a cores no grupo no horário de nossa aula. O que 

consegue observar? 

Vou fazer uma lista de alguns pontos que eu consegui observar:   

*Temos um conjunto de 06 quadros separados; 

*Todos os quadros estão pintados a mesma figura: uma flor; 

*O desenho das flores são todos iguais: 

*Cada flor é pintada diferente das outras;  

*Todas as flores tem figuras, pontos e linhas dentro e fora de suas pétalas; 

*Há uma variedade muito grande de cores nas pinturas. 

 

1ª Atividade: Agora é sua vez. O que mais conseguiu observar que eu não consegui? 

Faça um vídeo  ou áudio me contando o que percebeu que eu não consegui visualizar. 

 

    2ª Atividade: Agora é a mão na massa! Faça um retângulo no seu caderno de Arte de 10X20 

centímetros. Faça junto com seu pai ou sua mãe uma composição policromática bem linda.  

Depois de concluída a atividade vocês deverão assinar a obra no canto inferior direito.  

Você pode usar o material que preferir: tinta, lápis de cor, giz de cera, recorte e colagem                                

ou outro que você conseguir imaginar. 

Quando estiver tudo pronto, poste para que eu possa apreciar, não esqueça de colocar o 

nome do aluno e da disciplina.  

 

                                                  Bom trabalho!!! 

                                                               Beijinhos policromáticos na bochecha. 
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Inglês - 3º ANO – 5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs 

Aluno(a):_______________________________________________Turma:____ 
INGLÊS 

Objetivo: Reconhecer e identificar os números em inglês. 

 

NUMBERS 

VAMOS APRENDER A CONTAR ATÉ VINTE EM INGLÊS? É MUITO FÁCIL. VAMOS LÁ? 

1- DESENHE E PINTE OS BALÕES DE ACORDO COM AS CORES ABAIXO: 
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3- PINTE A BUTTERFLY DE ACORDO COM A LEGENDA. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2- COMPLETE A PIRAMIDE COM OS NÚMEROS EM INGLÊS: 

NUMBER ONE IS RED 

NUMBER TWO IS YELLOW 

NUMBER THREE IS BROWN 

NUMBER FOUR IS PURPLE 

NUMBER FIVE IS GREEN 

NUMBER SIX IS BLUE 
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Educação Física – 3º ANO – 5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs  

Aluno(a):_______________________________________________Turma:____ 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Habilidades: 

- 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. 

ESTAFETA COM TAMPINHAS (CORRIDA DE HABILIDADE) 

Esta atividade tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento da agilidade orientação 

espaço temporal e coordenação óculo manual. 

        MATERIAL:  

        - Bacia ou qualquer recipiente similar. 

        - Tampinhas de garrafa pet ou de leite em caixinha, bolinhas de papel do tamanho da 

tampinha, qualquer brinquedo que consiga pegar com prendedor, você poderá misturar                                           

todos. 

 Serão necessários dez objetos no mínimo e  um prendedor (de roupa). 

       BRINCADEIRA: 

Irá colocar todas as tampinhas juntas no chão ou em um recipiente.  Aproximadamente a 5 

metros colocará um recipiente vazio. Você ficará atrás do recipiente vazio com o prendedor na 

mão, ao sinal você vai correr e pegar uma tampinha de cada vez com o prendedor, (só pode com 

o prendedor, não poderá ajudar com a outra mão) e colocar no recipiente vazio. A brincadeira 

acaba quando deixar todas as tampinhas no recipiente. Ganhará aquele que for mais rápido, se 

quiser pode marcar o tempo de cada participante. 

Atividades: 

1 – Quais os objetivos da Estafeta com tampinhas? 

2 – Você irá conseguir os materiais da Estafeta com tampinhas, montar a pista como o 

explicado acima e boa corrida, divirta-se e se cuide. 

             

  

 


