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 ESCOLA MUNICIPAL “LACERDA DE AGUIAR” 

3° ANO - 8ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs 

Aluno(a):________________________________________________Turma:____ 

                                              LÍNGUA PORTUGUESA  

Habilidades:(EF01LP16). Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor (a) quadrinhas, letra de música, poemas, 

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

 

              Querido aluno, 

   

Daremos continuidade as atividades no livro PAES Pé de Imaginação 

volume 3 com muitas histórias, contos, letra de música, entre outros 

gêneros com atividades relacionadas que nos levarão a novas 

descobertas e aprendizagem.                                                                                                                                                                                

                                          1ª SEMANA 

Página 6 – Leia com sua turma ou com o auxílio de um adulto a letra da música “Chora, Chora 

Pião. 

Página 07 – Atividade 01. Agora, escreva a letra de uma canção que você gosta e apresente através 

de um vídeo compartilhando com sua turma. 

Página 08. – Leia usando a imaginação, descobrindo o que diz a letra da música. 

Página 12 – Escute com atenção a leitura da história: “um filhote muito estranho”. Realizada pela 

professora ou por alguém da sua família.  

Página 13, 14, 15 e 16 – Atividade 1, leia o parágrafo e complete o quadro abaixo de acordo com as 

orientações. Atividade 2 complete o quadro com a letra h e surpreenda-se como o som das palavras 

se modificam. Atividade 3. Escreva as palavras que sua professora vai ditar na aula presencial ou 

através de um áudio. 

Página 15- Atividade 2. Agora, é com você! Crie uma nova capa para o livro faça uma ilustração e 

escreva um novo título para a história. 

Página 16 – Atividade 1, Leia com atenção e circule cada frase do texto. Atividade 2, agora, escreva 

quantas frases você identificou. Atividade 3, complete o quadro pesquisando no texto palavras com: 

CH, NH e R no final da palavra. 

Página – 18 - Atividade 1. Entrevista Escrita. Realize com um colega a entrevista da página 18 e 19.  

Página 20 – Atividade 2 – Identifique estes parágrafos na história “Um filhote muito estranho” e 

complete com as palavras que faltam. 

  

                             2ª SEMANA 
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Página: 21 – Acompanhe com atenção a contação da história “A ciranda das cores” que a professora 

fará através de um áudio ou presencialmente. 

Página 22 – Atividade 1 No texto, o céu antes era azul, depois ficou vermelhinho! Agora, complete você 

o quadro! 

Páginas 23, 24 – Atividade 2 Mauricio de Souza criou os quadrinhos abaixo. Observe os quadrinhos e 

realize a atividade da página 24. Agora, é sua vez. Escreva a história a partir das ilustrações. 

Páginas 25 e 26. Leia as partes do texto “Ciranda das Cores’ e ilustre. 

Páginas 27 e 28. Atividade 1 Marque as respostas de acordo com o texto. Atividade 2 Releia 

individualmente e responda. 

Página – 29 e 30 Siga os comandos das atividades e realize o que se pede. 

Página – 34 e 35. Atividade 1, leia o texto abaixo com bastante atenção! Atividade 2 Agora, complete 

as frases com as ações que aparecem nelas. Atividade 3, quando você brinca de roda com seus 

colegas, vocês praticam várias ações. Escreva algumas dessas ações no quadro abaixo. 

 

 

Atividade 4. Então, agora escolha dois verbos do quadro e escreva uma frase para cada um. Você 

pode escrever frases sobre brincadeiras. 
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MATEMÁTICA 
EF03MA15/ES -Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em relação 

a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e vértices, utilizando quebra-cabeças, mosaicos ou situações 

problemas que possibilitemos processos de investigar, descrever, representar, argumentar e justificar que marquem 

aspectos relevantes: 

(EF03MA24/ES) Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do 

sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca, com prática de experimentação (visita a mercados ou feiras 

locais , análise de folhetos 

1-Ligue as formas aos nomes corretos: 

 

MUITO BEM! AS PALAVRAS QUE VOCÊ 

ESCREVEU SÃO CHAMADAS DE 

VERBOS.  E, VERBO É A PALAVRA QUE 

INDICA AÇÃO, MOVIMENTO, ESTADO OU 

FENÔMENO DA NATUREZA. 
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2- Leia e desenhe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Cruzadinha: 

 
 

Situação problema com dinheiro 

4-Helena comprou uma boneca e deu uma nota de 50 reais para pagar. Quanto ela recebeu de 

troco? 
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5-Quero comprar uma calça que custa R$60,00. Tenho R$15,00. Quanto ainda falta para juntar para 

comprar a calça? 

a)R$ 30,00                b)R$ 15,00                c)R$ 45,00                     d)R$ 50,00 

 

6-  Minha tia disse que tem as seguintes notas para gastar nas lojas da cidade: 

 

 

 

 

Qual é a quantia que minha tia tem no total? 

a)R$ 62,00                          b) R$ 72,00                   c) R$ 114,00                   d) R$112,00 

 

7-Observe as quantias e marque a resposta certa: 

 
8) Observe a quantia que Sofia e Pedro tem, e resolva as questões a seguir: 
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 CIÊNCIAS 

 
(EF03CI05) Descrever e comunicar as alterações que ocorrem desde o nascimento em animais de diferentes meios terrestres ou aquáticos, inclusive o 

homem. 

 

 ( EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas comuns (presença de penas, pelos, escamas, bico, 

garras, antenas, patas etc.). 
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Animais vertebrados e invertebrados 
Os animais são divididos em duas grandes classificações: os animais 

vertebrados, ou seja, aqueles que possuem coluna vertebral, seja ela óssea ou 
cartilaginosa, ou mista, e os animais invertebrados são aqueles que não pos-
suem coluna vertebral. 

Os animais vertebrados são divididos em cinco categorias: 
 Aves; 
  Mamíferos; 
  Peixes; 
 Répteis; 
 Anfíbios. 

 Sendo que se acredita que a evolução dos animais vertebrados tenha 
acontecido a partir dos peixes, e então os anfíbios, em seguida os répteis e, por 
fim, os mamíferos e as aves. 
á os animais invertebrados são divididos em seis categorias: 

 Insetos, que têm seis patas; 
 Aracnídeos, que têm oito patas, e cujo maior exemplo é 
uma aranha comum; 
 Crustáceos, que podem ter várias patas, e até mesmo pos-
suir garras; 
 Centopeias, que têm uma abundância de patas; 
 Moluscos, que têm corpo mole e podem ter ou não uma 
casca; 
 Vermes, que têm o corpo mole, cilíndrico ou achatado; 

 

Para reforçar: 
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1) Quais dos dois grupos de animais que possuem ossos e os que não pos-
suem?  Relacione o nome às características: 

a- Vertebrados                    (  )  Animais que não têm esqueleto interno. 
 
b- Invertebrados                 (  ) Animais que tem esqueleto interno. 
2)  Classifique  os animais abaixo como: 
 

 

 

 

3) Observe as figuras e faça a cruzadinha: - para os que são, vertebrados 
e ou invertebrados: 

Vertebrados   
            

Invertebrados   
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4)  Agora em seu caderno faça uma lista com animais que formam o grupo 
dos vertebrados e o grupo dos invertebrados que não apareceram na 
atividade acima. Observe a tabela abaixo que irá ajudar na sua atividade. 
Você pode colar gravuras ou desenhar se preferir. 
 Categorias  dos animais 
vertebrados:  

Categorias  dos  animais 
invertebrados:  
 

Aves  Insetos 
Mamíferos  Aracnídeos 
Peixes  Crustáceos 
Répteis  Centopeias 
Anfíbios  Moluscos 
 Vermes 
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 GEOGRAFIA 
(EF03GE04) 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. 

Patrimônio Cultural 

 

Entender o que é patrimônio cultural envolve compreender a importância da cultura para a sociedade. O 

conceito, em seu viés antropológico, inclui o conjunto do conhecimento, dos costumes, hábitos, a arte, e outros 

aspectos de uma dada sociedade. É uma noção que funciona como elementos identitários de um povo. 

A palavra patrimônio vem do latim 'pater', que significa pai. É um conceito atrelado à noção daquilo que 

é passado como herança entre as gerações. Portanto, o significado de patrimônio cultural diz respeito a uma 

herança compartilhada entre os cidadãos, que carrega em si aspectos referentes a identidade daquela 

sociedade. 

Afinal, o que é Patrimônio Cultural? 

Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena 

comunidade, como a arquitetura, festas, danças, música, manifestações populares, artes, culinária, entre outros.  

Patrimônio Cultural do Espírito Santo 
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Agora é a sua vez de responder no seu caderno: 

 

1-O que é Patrimônio Cultural?  

 

2 - Quais os principais elementos que compõem o Patrimônio Cultural?  

 

3 – Para você, em que o Patrimônio Cultural contribui para a nossa sociedade? 

 

4- Patrimônio Cultural de Piúma possui inúmeros patrimônios culturais, entre eles estão as praias que é o maior 

dos Patrimônios Culturais da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora que já sabemos que a praia de Piúma é um patrimônio cultural da cidade, vamos 

desenhá-la com capricho e criatividade! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para consultar e aprender mais:  
Geração: Grupo de pessoas que convivem em determinada época. 

Herança: o legado de crenças, conhecimento, técnicas, costumes, tradições, transmitido por um grupo social de geração para geração; 

cultura.  
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 HISTÓRIA  

 
Unidade Temática:  O lugar em que vive. 

Objeto (s) de conhecimento: A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas, monumentos, museus etc.) 

Habilidades-  

 (EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus significados. 

Título da aula:  Conhecendo minha escola. 

Dando continuidade ao estudo do meio em que vivemos, nessa aula você viajará no tempo e 

conhecerá um pouco da história do local em que você vive, retratado na imagem abaixo.  

Observe a foto: 

  Vocês conseguem identificar que prédio é esse? 

 

 
 

 

No dia 29 de abril de 1965, foi inaugurado o Ginásio e Escola Normal de Piúma, localizada no 

centro da cidade, em uma cerimônia na comunidade pelo governador Dr. Francisco Lacerda de Aguiar. 

Foi fundada como estabelecimento particular de ensino, mantida pela Associação Beneficente Cultural 

Piumense. Anos depois foi encampada pela prefeitura, tornando-se patrimônio público de Piúma. 

 

  A comunidade piumense homenageou o governador, dando o nome à “Escola Lacerda de 

Aguiar” 

  

 

 A Escola Municipal de Ensino Fundamental “Lacerda de Aguiar’, estabelecimento de ensino 

público, tem uma grande responsabilidade na formação cultural perante a comunidade local, regional 

e nacional. Grandes nomes de pessoas importantes que construíram a história da cidade, iniciaram 

seus estudos nesta Escola. 
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A  Escola está rodeada pelas comunidades do Limão e Tamarindo, que pertencem ao centro, 

bem como os bairros , Acaiaca e a praia Acaiaca.. 

Essa escola já  ofereceu curso de Magistério e Técnico em contabilidade, bem como as séries 

finais do Ensino Fundamental. Atualmente atende apenas alunos de séries iniciais do ensino 

Fundamental. 

Na trajetória da história da EMEF Lacerda de Aguiar, muitos diretores  fizeram parte: O 1º 

Pastor João Moreira, 2º Elda Ferreira Bossois, 3º Cinéia Baptista Nery, 4º Rita de Cássia Moreira, 5º 

Fany Feres, 6º Castorina do Nascimento Calenzani, 7º Dalcira Muniz Guimarães e outros. 

As primeiras professoras que lecionaram no Ginásio foram: Zélia Zipinotti Coelho, Danuza 

Bocht Miranda, Elba Zipinoti Lima. 

 

AGORA VAMOS PENSAR: 

 

 

 Responda no caderno: 

a- Como é a nossa sala de aula hoje?  

b-  Quais são as diferenças e semelhanças entre elas? 
c- Por que a Escola Lacerda recebeu esse nome? 

      d-  Qual o nome da atual diretora da escola? 

 2) Converse com seus pais, tios e avós, pergunte onde eles estudaram e anote:  

 3) E você, em qual ou quais escolas estudou antes do Lacerda? 

Escreva o que você mais gosta da nossa Escola. 
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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 com materiais diversificados, composição e criação) 
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O PRETO E O BRANCO 

     

              

 

 

 

 

 

         Olá tudo certo com você?  

Lembra que na Coletânea de número 7 você trabalhou com o preto e o branco? Foi mais 

um sucesso de trabalhos lindos que você ajudou a engrandecer com a sua atividade. Parabéns 

foi um luxo! 

Observando as obras de Vick Muniz, no nosso livro de Arte nas páginas 26 e 27 nós 

podemos observar que artistas famosos também trabalham com as cores preto e branco e  fica 

muito bom. Ás vezes o preto e branco faz com que a obra fique muito mais elegante. Vick Muniz 

utilizou lixo para compor as suas obras, fotografou e imprimiu. Algumas coloridas e outras usando 

apenas as cores preto e branco.  

Observe as duas obras acima; a primeira VicK Muniz retratou John Lennon usando grãos 

de café torrados; a segunda ele representou uma criança com açúcar. 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=PclXCEM56sI e veja algumas de suas 

obras e como elas são feitas. Este vídeo estará disponível nos grupos nos dias das aulas de Arte. 

Observe como ele se utiliza de materiais inusitados como: lixo, brinquedos, pasta de 

amendoim, geleia, café torrado, doce de leite e mais uma infinidade de outros materiais. Todos 

estes materiais são aproveitados.  

Agora é a sua vez de aproveitar o que você tiver aí na sua casa. Se inspire em suas obras 

e em seus materiais inusitados e faça uma obra de arte. Não faça cópia das obras de Vick Muniz, 

faça a sua. Peça ajuda ao papai e a mamãe e capriche na obra. Mande uma foto para que a sua 

professora aprecie. 

Beijinhos com gosto de açúcar.  Não! Com gosto de café! Não! Com gosto de geleia! 

Também não! Com gosto de macarrão! Ah, prefiro com gosto de bala de morango.... 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PclXCEM56sI
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 LÍNGUA NGLESA 

Objetivo: Reconhecer, identificar e praticar oralmente os nomes das frutas em inglês. Utilizar a estrutura I like... 

(eu gosto) e I don´t like... (eu não gosto) para falar de suas preferências alimentares. 

   

VOCABULARY 

I like apples but I don´t like bananas: Eu gosto de maçãs mas não gosto de bananas. 

 

ATIVIDADE 1. Com base na CAP 07, escreva sua preferência, relatando quais frutas você gosta e 

não gosta. 

 

ATIVIDADE 02. Complete as sentenças com: 

I like (eu gosto) ou  

I don´t like (eu não gosto). 
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a.  _______________________________ watermelon. 

b.  _______________________________ peach. 

c.  ___________________________________ pineapple. 

d.  ____________________________________ banana. 

e.  ___________________________________ lemon. 

f.  __________________________________ apple. 

 

ATIVIDADE 03. Leia as frases e marque a resposta correta. 

a. I like strawberry / orange.        

b. I don´t like melon / grapes.  

c. I like pineapple / pear.  

d. I don´t like pineapple / banana.  
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
(EF12EF05-02/ES) Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, a prática de esportes de marca e de precisão, identificando 

os elementos comuns a esses esportes e seus fundamentos, explorando capacidades físicas e motoras por meio de atividades lúdicas e criativas, 

aumentando a complexidade por meio de movimentos que exijam mais habilidades motoras para execução.  

 

 

Atividade 01 

 Na aula de hoje iremos abordar algumas adaptações aos esportes de taco. A primeira atividade 

consiste em movimentos e regras parecidas com o Hóquei, jogo praticado no gelo com o objetivo de 

fazer o disco ultrapassar a meta do gol adversário. Utilizando para isso um taco. 

Adaptação do esporte: 

 Iremos precisar de 4 garrafas pet que serão utilizadas para fazer 2 gols; 

 Também usaremos 2 rodos que serão os tacos; 

 Por fim 1 camisa ou pano de chão que fará o papel do disco. 

Desenvolvimento: O aluno ficará com um rodo e o pai, mãe ou irmão com o outro rodo que deverão ser 

utilizados para tentar levar o pano até o gol adversário. Vence aquele que fizer mais gols. 

 

 

 

Atividade 02 

 

  Na segunda atividade faremos uma adaptação do Golf. O jogo oficial consiste em bater na 

bolinha com um taco tendo como objetivo fazer a bolinha cair em um buraco no chão. Na adaptação 

proposta para nossa aula, o aluno jogará com um membro da família, utilizando um cabo de vassoura 

e uma bolinha qualquer. O objetivo será acertar os buracos feitos em caixas de papelão espalhadas 

pela casa. Os valores de cada buraco ficam a critério dos jogadores.  

 
Boa aula!  


