
3° ANO – SEMANA 4 – ANO: 2021 –  1 

 

EMEF “LACERDA DE AGUIAR”   

3° ANO - 7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPS    

Aluno(a): ___________________________________________________ Turma: ___ 

 

 LÍNGUA PORTUGUESA   
(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. 

(EF12LP07) Identificar e (re) produzir em cantigas, quadras e quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas, aliterações, assonâncias, o 

ritmo da fala, relacionado ao ritmo e à melodias das músicas, e seus efeitos de sentido. 

(EF01LP16). Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, 

dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de 

organização à sua finalidade. 

Prezado aluno, 

Daremos continuidade as atividades no caderno Pé de Imaginação, 

volume 2 com histórias fantásticas que te levarão a várias 

descobertas.  

Use a imaginação e boa aprendizagem! 

 

    Atividades no Livro Pé de Imaginação (volume 2)  

 

 

1ª SEMANA 

• Página 68 - Com ajuda de um adulto, escute com atenção a leitura 
de uma parte do conto rimado “O que me disse o Saci” (página 114)  e descubra como terminou 
esse conto. Em seguida imagine o que o Saci está falando e escreva no balão. 

• Páginas 69 e 70- Escreva o nome da autora e do ilustrador do livro (pesquise na página 114), leia 
e copie os trechos do conto rimado, releia os trechos e escreva as palavras que rimam em cada 
estrofe. 

• Páginas 71, 72 e 73 - Com a ajuda de um adulto, escute com atenção a continuação do conto 
rimado, imagine como irá terminar esse conto e siga os comandos de cada trecho da atividade. 

• Páginas 74, 75, 76 e 77 – Descubra como terminou esse conto e em seguida escreva conforme 
solicitado em cada trecho. 

• Página 78 – Aprecie as ilustrações e imagine uma cena de filme com elas. 

• Página 79 – Na atividade 1 escreva a cena do filme que você imaginou e em seguida realize a 
atividade 2 conforme o solicitado. 

• Página 80 – Observe a imagem e converse com algum colega ou alguém da sua família sobre o 
você imaginou. 

• Páginas 81 e 82 – Na atividade 1, escreva frases interrogativas sobre a imagem apresentada, na 
atividade 2 reescreva as frases e mude o ponto de interrogação para o de exclamação e na 
atividade 3 liste os animais que você consegue identificar na imagem. 

• Página 83 – Leia silenciosamente a imagem e escreva o que você imaginou. 

• Página 84 – Siga os comandos das atividades 1, 2 e 3 conforme solicitado. 
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2ª SEMANA 

• Página 85 -  Com a ajuda de um adulto, escute a leitura da história (página 117 
a 119) “O desfile dos bichos”, em seguida localize o nome da autora e 
ilustradora do texto no caça – palavras. 

• Página 86 – Com certeza você também tem uma história com bichos, escreva 
e pense num título bem legal. 

• Página 88 – Na atividade 1, leia as frases e numere cada uma de acordo com 
a história: “ o desfile dos bichos.” Em seguida na atividade 2, organize as 
frases do seu jeito criando outro texto e fazendo as adequações necessárias. 

• Página 89 – Leia, descubra os sinais de pontuação e substitua os sinais de 
exclamação por sinais de interrogação. Reflita sobre o que mudou. 

• Página 90 – Agora você é escritor! Reescreva a história: “Desfile dos bichos”. Mas escreva do 
seu jeito. 

• Página 91 – Leia e marque os nomes dos animais que aparecem no texto. 

• Página 92 – Siga o comando e realize a atividade completando o quadro. 

• Página 93 – Realize as atividades: Leia com atenção, circule no texto as palavras que possuem 
a letra L intrometida. Exemplo: FLOR. Depois reescreva algumas palavras acrescentando a letra 
L. 

• Páginas 95 e 96 – Leia e descubra as respostas das adivinhas representando – as com desenhos. 

• Página 97 – Agora é a sua vez de inventar e escrever algumas adivinhas.  
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MATEMÁTICA 
(EF03MA13/ES) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera) a objetos do mundo 

fisico e nomear essas figuras, oportunizando um trabalho interdisciplinar com a habilidade. (EF03MA01/ESO) Ler, escrever e comparar 

números naturais até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em lingua materna, com o 

apoio de materiais que auxiliem o entendimento das diferentes formas de representação e ordem dos números. 

EF02MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais por meio de 

estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens e/ou material manipulável. 
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Geometria 

                                       

História do TANGRAM 

 

O TANGRAM é um quebra-cabeça chinês muito antigo. 

Diferente de outros, ele é formado por apenas sete peças que podem resultar em mais de 1700 

figuras como animais, plantas, objetos pessoas, letras, figuras geométricas e muito mais. 

Existe uma lenda sobre o TANGRAM 

Leia com atenção! 

"Um jovem chinês queria viajar pelo mundo e foi despedir-se do seu mestre que entregou-lhe 

um espelho quadrado e disse-lhe: 

- Com esse espelho você vai registrando tudo o que vir durante a viagem para me mostrar 

quando voltar. O rapaz espantado perguntou 

-Mestre como com um simples espelho, poder mostrar tudo o que encontrar na viagem? 

No momento em que fazia a pergunta o espelho caiu-lhe das mãos quebrando-se em sete 

peças. Então o mestre disse:  

-Agora, você poderá, com essas sete peças, construir figuras para Ilustrar o que viu durante a 

viagem. 

 

1- Escreva o nome de cada uma das formas que compõem a figura ao lado. 

 

a) olhos __________________ 

b) pé  direito _____________________ 

c) cabeça_______________________________ 

d) pé esquerdo______________________ 

e) mãos ________________________ 

f) corpo________________________ 

 

 

2- Quantos quadrados há na figura a baixo? 

R:________________ 

 

 

 

Leia. Interprete e resolva os problemas com atenção. 

 

1.Um trem transporta 150 passageiros em cada vagão. Sabendo-se que esse 

trem tem 3 vagões, quantos passageiros são transportados em 1 viagem? E 

em 3 viagens? 

1 viagem=____________________ 

3 viagens =___________________ 

R.___________________________  
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2.Fabiana tem R$ 525,00 na poupança, Pedro tem o dobro que Fabiana e 

Patrícia tem o triplo do que há na poupança de Fabiana. Que quantia tem Pedro? 

E Patrícia? 

Pedro=___________________                       

Patrícia=__________________ 

Responda no  caderno: 

3. O diretor comercial de uma empresa comprou 2 te-

lefones celulares para seus vendedores. Quantos reais 

ele gastou, se cada telefone celular custou R$379 re-

ais? 

4. Danilo e seus amigos compraram 3 entradas para um jogo de futebol e pagaram 

R$75 reais cada uma. Quanto eles gastaram no total? 

 

5.Observe o cartaz e calcule:                                             

  a. Quanto custa 2 cafés da manhã? 

                    R:_______________________ 

b. Quanto custa 3 lanches? 

            R:________________________ 

c.Quanto custa 3 pratos do dia? 

 

 R:___________________________ 

 d.Quanto custa 2 pratos especiais? 

  R:_____________________________ 

e. O João e seu amigo Pedro comeram apenas um lanche de manhã e um prato especial no 

almoço cada um.  Quanto os dois juntos pagaram por essas refeições? 

Lanche= ________________ 

Prato especial= ______________________ 

R:_____________________________ 

f. Maria foi ao restaurante e tomou um café da manhã e comeu um lanche. Quanto ela gastou 

no total? 

Café da manhã = ___________________ 

Lanche =  __________________________             

Total= ____________________________ 

R:Maria gastou_______________________ 
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CIÊNCIAS 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade 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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MODO DE VIDA DOS AMIMAIS:                                                                            

 

 

Ambiente e locomoção: podemos classificar os animais de acordo com o ambiente em que eles 

vivem e a sua forma de locomoção. Os animais que vivem em terra firme são chamados de terrestres. 

Eles se locomovem andando, correndo, saltando, rastejando ou voando. Os animais que vivem nas 

águas dos rios, lagos e mares são chamados de aquáticos. Eles se locomovem principalmente 

nadando. Alguns vivem parte da sua vida em ambiente aquático e parte em ambientes terrestres. Eles 

conseguem se locomover nos dois ambientes.     

      Agora 1 - Escreva na tabela o nome dos animais, e tipo de locomoção de acordo com o ambiente 

que ele vive.                                                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TERRESTRE TERRESTRE/AQUÁTICO AQUÁTICO 

   

   

 

 

Os animais do meu ambiente:  

Há muitos animais na natureza e todos são diferentes. 

Os animais estão adaptados ao ambiente em que vivem, pela forma do corpo, pela maneira como 

se deslocam, pela alimentação e pelos lugares onde se abrigam. 

Os animais deslocam-se para se defenderem dos seus inimigos e para se relacionarem com outros 

das mesmas espécies. Uns voam,outros nadam, correm, rastejam... 

 

Peixes 

- corpo coberto de escamas 

- barbatanas para nadar  

- respiram por guelras 

Aves 

- corpo coberto de penas 

- bico 

Batráquios 

- sem penas, nem pelos, 

nem escamas. 

Vamos começar a conversa: 

 

Existem espécies de animais que são mais comuns em determinada região que 

em outras. Isso acontece porque características favoráveis à sobrevivência 

desses seres foram selecionadas ao longo do tempo e permitiu a distribuição 

deles em diferentes locais.  
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 - asas para voar 

- comem insetos e 

sementes 

- pele húmida 

- nadam na água e 

saltam na terra 

- come insetos 

Mamíferos 

- corpo coberto de pelos  

- alimentam-se de leite 

enquanto pequenos 

 

Répteis 

- corpo coberto de escamas  

- rastejam 

- comem insetos 

Insetos 

- asas 

- três pares de patas 

- corpo dividido em 

cabeça,tórax e abdômen 

              

3- Escreva a classificação dos animais do diagrama de acordo com o quadro: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3º ANO – 7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs  
Aluno(a) _________________________________________ Turma:____ 

            

                                                   GEOGRAFIA 
Objeto do Conhecimento- Paisagens naturais e antrópicas em transformação. 

 

Habilidades- (EF 03 GE04-C) Conceituar paisagens naturais e antrópicas e identifica-las em seu município. 

 (EF03GE04-A) Explicar como os processos naturais e antrópicos atuam na produção e na mudança das paisagens. 

 Olá educandos! 

AVE, MAMÍFERO, PEIXE, RÉPTIL E ANFÍBIO 
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Essa coletânea abordará um assunto bem interessante. Você já parou para pensar sobre nossas paisagens? 
Como podemos contribuir na preservação do meio ambiente? Estão animados para descobrir e embarcar nessa 
aventura? Vamos lá? 

 

O que é paisagem? 

A paisagem é tudo aquilo que podemos perceber através dos cinco sentidos. Todo ambiente terrestre 
pode ser considerado uma paisagem. Temos dois tipos de paisagem. 

1- Paisagem natural: são as expressões dos elementos da natureza que não se modificaram ou 
foram pouco alterados pelo ser humano. 

As paisagens naturais podem sofrer transformações através dos agentes naturais como a variação 
da temperatura, ventos, chuvas.... 

2- Paisagem antrópica: Também conhecida como paisagem cultural, são expressões das ativi-
dades humanas. Todas as edificações construídas, bem como as intervenções não naturais 
sobre o espaço. 

Infelizmente algumas ações antrópicas são negativas para o nosso planeta, como o desmatamento 
e a poluição, que provocam o aumento da temperatura, aquecimento global, enchentes, extinção 
de espécies.          

Existem também ações antrópicas positivas, e vocês, mesmo pequenos, podem contribuir. 
Como? Com a coleta seletiva do lixo, uso consciente dos recursos hídricos, plantando uma 
árvore e outros. 

                Adaptação:https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/ensino_fundamental/geografia-
paisagens-naturais-e-antropicas 
 

ATIVIDADES 
1- Observe as paisagens abaixo e classifique em natural e antrópica. 

 
   1                             2 
 
                                      - 
                                                                                     1-__________ 2___________ 3__________ 
 
 
3-  
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2- Vimos que algumas ações antrópicas são negativas para o nosso planeta, como o desmatamento 

e poluição. Cite dois exemplos dos resultados negativos dessas ações para o nosso planeta. 

 

 

 
3- O que faz parte da paisagem do lugar onde você mora? Marque um x: 

(  ) lojas            (  ) ruas             (  ) ponte             (  ) estrada 
(  ) túnel           (  ) rio                (  ) edifícios        (  ) animais 
(  ) árvores       (  )  montanha   (  ) casas            (  ) pasto 
( ) mar              (  ) praça           (  ) lago              (  ) Igreja 
 

4- O que tem mais? 

(   )  elementos da paisagem natural. 
(   ) elementos da paisagem antrópica. 
 

5- Faça um lindo desenho  ou cole imagens de uma paisagem natural e uma paisagem antrópica de 

seu município. 

3º ANO – 7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs  
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                                                    HISTÓRIA 
Objeto do Conhecimento: O lugar em que vive. 

 

Habilidades-  

(EF0HI006/ES) Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de vivência, seja na cidade, seja no campo. 

 

Título da aula: O que tem em Piúma? 

Como a maioria das cidades, Piúma tem uma grande história e merece ser conhecida e 

preservada por todos. Encontramos no município muitas construções e patrimônios históricos.  Esses 

monumentos históricos e religiosos fazem parte da cultura e da tradição de nossa cidade.  

Vocês já perceberam que nos espaços públicos de cidades existem: praças, igrejas, placas, 

escolas, escultura, nomes de ruas e outros? Esses monumentos recebem nome. De onde vem esses 

nomes? São de pessoas que já existiram? Sim, são de pessoas que já existiram.  

Esses nomes são dados a esses monumentos devida à importância dessas pessoas para a 

comunidade, dependendo do que cada um fez para aquela cidade progredir. Esses tipos de 

monumentos são feitos para homenagear essas pessoas. Através desses monumentos a gente pode 

descobrir um pouquinho da história do nosso município. 

  Vocês já observaram a nossa cidade? É certo de que a partir dessa aula vocês terão um outro 

olhar sobre esse lugar em que vivem.  

Atividades 

Leia o fragmento do poema a seguir e resolva as questões:  

 
http://piumalorena.blogspot.com/2012/02/fotos-de-piuma-antiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.html 

http://piumalorena.blogspot.com/2012/02/fotos-de-piuma-antiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.html
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Se essa rua fosse minha 

 

(Danni Carlos) 

Se essa rua, se essa rua fosse minha 

Eu mandava, eu mandava ladrilhar 

Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante 

Para o meu par o meu amor passar 

 

Se essa rua fosse minha 

 

(Eduardo Amos) 

Se essa rua fosse minha 

Não mandava ladrilhar 

Não deixava botar pedras 

Não deixava asfaltar 

 

 

1- Responda no caderno. 
 

a) Sobre o que falam os dois poemas? 
 

b) Os dois autores apontam o que fariam se a rua fosse deles. E você o que faria se a rua fosse sua?  

 

c) Observe a imagem de Piúma antigamente, acima dos textos, e escreva o que aparece nela. 

 

 

2- Pesquise com um adulto da família: 

a) Qual o nome da sua rua? Por que ela recebeu esse nome?_________________________ 
 

b) No seu bairro tem praça? Qual o nome? Caso você prefira pode escrever o nome de uma outra 

praça da sua cidade._____________________________________________________ 

 

c) Por que a praça recebeu esse nome?____________________________________________ 
 

3- Faça um desenho ou cole imagem de uma praça de Piúma que você conhece: 
 

 

3° ANO - 7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  
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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 (arte em preto e branco). 
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O   PRETO E O BRANCO 

             

 

 

 

 

 

Olá 3º ano, tudo certo com vocês?  

Lembra que na Coletânea de número 5 você conheceu o que é Policromia 

(muitas cores) e na Coletânea de número 6 você conheceu a Monocromia (uma única 

cor)? Você fez duas obras que eu gostei muito por terem ficado muito lindas. Você 

conseguiu entender e separar cada uma. Isso foi um sucesso e você arrasou com a 

participação na sala de aula e no envio das atividades via Whats App.  

Agora você irá construir uma composição com apenas duas cores: a cor preta e a cor 

branca. Lembrando que o seu caderno tem a folha branca, você usará apenas a cor preta.  

Caso você tenha um papel preto, você usa o lápis de cor branco e desenha sobre o preto, 

também fica muito bonito.  

Observe as imagens acima, são fundos diferentes. O primeiro que representa o Nordeste 

do Brasil é um desenho em cor preta, mas o fundo é branco, a segunda imagem é 

desenhada com lápis de cor branco e o fundo é preto.  

Usando apenas as duas cores você pode criar desenhos muito bonitos. Quero que seu 

trabalho seja o mais caprichado possível. Então vamos lá? Siga as orientações da 

atividade e será mais uma composição de sucesso. Capriche. 

Escolha a cor da folha que vai usar e separe o lápis correspondente.  

Faça um desenho centralizado e grande para que se possa perceber os detalhes usando 

o seu lápis de escrever. Depois de pronto o desenho você irá colorir mantendo sempre a 

mesma direção do lápis, cuidado com os limites do desenho e faça devagar, sem pressa. 

Nesta atividade, você representará no desenho a nossa cidade de Piúma. Escolha algo 

de que goste muito e desenhe. Serão duas atividades: uma você fará sozinho e a outra 

fará com um adulto que more na sua casa. Cada um deverá assinar a obra de arte. 

Capriche no desenho e no colorido. 

O adulto que fez a atividade com você deverá gravar um áudio falando da experiência de 

participar da composição de uma atividade com você. Caso o adulto tenha dificuldade 

você deverá ajudá-lo. Estou esperando com muita ansiedade. 

Beijos  
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INGLÊS 

 
Objetivo: Reconhecer, identificar e praticar oralmente os nomes das frutas em inglês.  

VAMOS AMPLIAR NOSSO VOCABULÁRIO REFERENTE A FRUTAS?  

                              
     GRAPE  APPLE  WATERMELON STRAWBERRY LEMON          MELON

     

                                     
    ORANGE         PEACH  PINEAPPLE         CHERRY             BANANA          PEAR 

 

 

VOCABULARY 

GRAPE: UVA 

APPLE: MAÇÃ 

WATERMELON: MELANCIA 

STRAWBERRY: MORANGO 

LEMON: LIMÃO 

MELON: MELÃO 

ORANGE: LARANJA 

PEACH: PÊSSEGO 

PINEAPPLE: ABACAXI 

CHERRY: CEREJA 

BANANA: BANANA 

PEAR: PÊRA 

 

ATIVIDADE 

1. ESCREVA OS NOMES DAS FRUTAS EM INGLÊS. EM SEGUIDA, PINTE-AS. 

BANANA / ORANGE / PEAR / PINEAPPLE / WATERMELON / STRAWBERRY / GRAPES / APPLE / 

PEACH 
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2. ENCONTRE NO CAÇA-PALAVRAS: 

 

 
3. CIRCULE A FRUTA CORRETA: 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Habilidades: (EF12EF06-01/ES)  
 

TEMA: JOGOS DE PRECISÃO 

JOGOS DE PRECISÃO. Apesar de os jogos exigirem diversas habilidades motoras para o seu 

desenvolvimento, nesse momento, o objetivo principal é focar na precisão e no arremesso, a qual ganha 

destaque e centralidade nos jogos de acertar o alvo. 

Atividades   

1- Siga as orientações abaixo: 
  

a-  Faça três círculos de tamanho diferentes, numerando de acordo com o tamanho (elas serão os alvos).   

b-  Dobre uma bolinha de papel. 

c- Trace uma linha no chão para indicar onde o atirador deve ficar, com uma aproximação no máximo 3 metros 

de distância dos círculos. 

d-  Deverá jogar a bolinha no alvo. 

 

 
  

2- Qual a principal habilidade a ser trabalhada nessa atividade: 
 
(    ) Agilidade e força. 
(    ) Precisão e arremesso. 
(    ) Ritmo e velocidade. 
(    ) Flexibilidade e coordenação. 
 


