3º ANO – 9ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs
Aluno(a):_______________________________________________Turma:____
Língua Portuguesa
9ª COLETÂNEA LÍNGUA PORTUGUESA- LIVRO – PAES
(EF01LP16). Ler e compreender, em colaboração com colegas, professores e família diversidade de gênero textuais como: quadrinhas, tirinhas,
trava-língua, poema...

Olá alunos queridos!
Nessa coletânea, daremos continuidade as atividades no livro do PAES, Pé de Imaginação, volume
3. Vamos usar a imaginação e fazer grandes descobertas no mundo da leitura e da escrita. Vamos
lá!!!!
Atividades no livro Pé de imaginação (volume 3).
1ª SEMANA
Página 42. Leia a letra da música: “Bola de meia, bola de gude.
Página 43 . Atividade 1. Circule e retire na letra da música as palavras que rimam.
Atividade- 2 leia as palavras abaixo e pinte da mesma cor as sílabas que tem o mesmo som.
Atividade 3. Releia as palavras pense e responda: quando aconteceu cada ação?
Atividade 4. Vamos organizar as palavras no quadro abaixo de acordo com o tempo em que
aconteceram:
Atividade 5. Procure no dicionário o significado destas palavras e escreva-as.
Página 44. Observe as duas brincadeiras que se refere a música e faça atividade no quadro abaixo
escrevendo as regras do jogo que você escolheu.
Página 45. Leia o poema silenciosamente e depois acompanham a leitura do mesmo realizada pela
professora ou por alguém da família.
Página 46. Atividade 1. Complete o quadro com as palavras que rimam.
Atividade 2. Agora, é com você! Escreva um poema bem bonito e criativo e escreva o seu nome
como o autor do mesmo.
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Página 49. Você já assistiu o desenho do personagem do Chico Bento? Quem escreveu a história
do Chico Bento foi o autor Mauricio de Souza. Converse sobre os personagens dos desenhos
animados que você mais gosta. Agora no quadro abaixo escreva o nome desses personagens e o
nome do desenho animado.
Página 50. Descubra quem são os personagens de Mauricio de Souza e complete a cruzadinha.
(boa sorte).
2ºSEMANA.
Página. 51 Leia com atenção a tirinha de Chico Bento
Página 52. Atividades número: 1, 2, 3 e 4. Palavras com o som do “CH” e”X”.
Página 53. Atividade 5. Descubra no caça palavras as palavras que são escritas com “X” e com “CH”.
Página 54. Leia a história: “Café com pão, Bolacha não. ”
Página 55. Responda as perguntas a seguir.
Página 56. Faça a leitura do texto abaixo para comentarmos oralmente sobre o assunto.
Página 57. Atividade: 1, 2 e 3.
Página 58. Leia o texto: ” ACORDA FILHA” individualmente ou com ajuda de colegas e professores.
Página 59. Responda de acordo com o texto: ” ACORDA FILHA”.
Página 60. Atividade número 3. Imagine que você sonhou que era um padeiro, e você tinha a receita
de um pão mágico. Escreva sua receita para nós.
3º ANO – 9ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs
Aluno(a):_______________________________________________Turma:____

MATEMÁTICA
(EF03MAO/ES) Utilizar diferentes procedimentos de cálculos mental e escrito para desenvolver problemas significativos envolvendo adição, subtração...
com números naturais.

1) Resolva as situações problemas.
Leia com atenção faça o cálculo e responda do caderno.
A) Numa árvore havia 375 passarinhos. Voaram 135. Quantos passarinhos ficaram?
B) Marina tinha 435 figurinhas. Deu 120 para sua amiga. Com quantas figurinhas ela ficou?
C) Ana vai realizar uma festa, ela encomendou: 300 pães, 230 docinhos, 250 salgados e 110
refrigerantes. Quantos ítens ela irá encomendar para a festa?
D) Mariana fez para a festa 545 brigadeiros. Seus amigos comeram 355. Quantos brigadeiros
sobraram?
E) Paulo e Gustavo colecionam selos, Paulo tem 435 e Gustavo 263. Quantos selos eles têm
juntos?
F) Papai comprou dois celulares que custavam R$ 445,00 cada um. Quantos reais papai
pagou?
2) Para a festa caipira da escola “Criança Feliz” foram arrecadadas 645 prendas para a
barraquinha de pescaria.
Agora, é com você ! Responda:
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A) Quantas ordens tem o número representados das prendas____________
B) Quantos algarismos; _____________
C) O número representado possui______centenas_____dezenas____unidades.
D) Qual é o algarismo de maior valor posicional ____________
E) Escreva o número apresentado (645) por extenso.
__________________________________________________________________________
F) Tire desse número 347. Quanto sobrou? _________________
3) Analise a tabela abaixo e responda:
Mochila
Estojo
Caderno
Livro

R$
R$
R$
R$

95,00
45,00
25,00
87,00

A) Qual produto mais caro?_______________________________________________
B) Qual produto mais barato?_____________________________________________
C) Qual valor da mochila e o livro juntos?____________________________________
D) Qual valor que pagarei comprando o estojo e o caderno?_____________________
E) Quantos custam todos os itens juntos?______________________________________
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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/ES) comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas comuns(presença de penas, pelos
escamas,bicos,garras,antenas ,patas,,etc..) identificar aqueles que são característicos do bioma e representando essas informações em diferentes
linguagens e forma de expressão.

OS ANIMAIS

Os animais são seres vivos. Eles nascem, crescem se reproduzem e morrem.
Existem os animais domésticos e os animais silvestres ( selvagens).
Os animais domésticos são aqueles que vivem junto com as pessoas, dentro de casa ou
quintais e fazendas como: cachorro, gatos, periquitos, galinha, vaca, porco e outros.
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Os animais silvestres são animais que vivem livremente no lugar onde nascer, que pode ser
floresta, savanas, oceanos, rios como: leão, tigre, elefante, lobo, baleia e outros.
Os animais úteis são aqueles que fornecem ao homem produtos para a alimentação, para
fabricação de sapatos... e também que podem ser utilizados no transporte de pessoas e cargas.
Os animais nocivos são aqueles que transmitem doenças ou atacam as plantações.
Responda:
1) Escreva os nomes de três animais úteis para o homem:
a)Na alimentação:...........................................................................................................................
b)No transporte :.............................................................................................................................
c) no vestuário: ............................................................................................................ .................
2) Assinale com um X as alternativas corretas.
►São animais úteis para o homem :
( ) peixe
( ) sapo
( ) mosca

( ) Abelha
( ) vaca
( ) pulga

( ) galinha
( ) ovelha
( ) mosquito

( ) piolho
( ) cavalo
( ) porco

3) Você tem algum animal de estimação? Qual? Se não tem, gostaria de ter? Agora anote os
cuidados que você tem ou teria com ele. Você também pode ilustrar.

........................................................................................................................................................ .......
............................................................................................................................ ...................................
............................................................................................................................. ................
4) De acordo com o texto complete:
a) Os animais
são ..........................................., eles nascem,............................., se
................................ e morrem.
b) Existem
os
animais
...........................................................
e
os
.................................................animais ............................................................

5) Marque o certo.

a) Os animais silvestres ( selvagens) podem viver:
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( ) Nas fazendas.
( ) Nas casas com as pessoas.
( ) Nos oceanos .
( ) Nos apartamentos com as pessoas.
( ) Nas savanas.

6) Coloque ( 1 ) para animais selvagens e ( 2 ) para animais domésticos.
( ) Tubarão

( ) Cavalo

( ) Rinoceronte

( ) Iguana

( ) Leão

( ) Pato

( ) Lobo

( ) Cachorro

7) Encontre os nomes dos animais no caça palavras :

8) Complete a cruzadinha com os animais domésticos que vive na fazenda:
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Aluno(a):_______________________________________________Turma:____
GEOGRAFIA
( 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.

Prezado (a) aluno (a),
Dando sequência à coletânea anterior, em que apresentou o que é Patrimônio Cultural, bem como
sua importância para manter viva a nossa história, você conhecerá um pouco mais sobre o patrimônio
cultural do município em que vive.

O ARTESANATO EM PIÚMA

O artesanato de conchas é antigo em algumas partes do Sul do Espírito Santo. Começou
de maneira simples, com a fabricação de pulseiras e colares de conchinhas, para enfeites das
mulheres.
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
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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, 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”.

PRAÇA DONA CARMEM

A Praça Dona Carmem, na cidade de Piúma, presta homenagem a Carmem Muniz
Guimarães, pioneira no artesanato de conchas, e a 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.
ATIVIDADES
Responda no seu caderno.
1- Qual o principal motivo para que o artesanato de conchas se desenvolvesse em Piúma?
2- Cite dois exemplos de artesanato em nosso município.
3- Você concorda ou não com a frase: As conchas representam para os artesãos de Piúma um
presente do mar. Explique sua resposta.
4- Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) O artesanato de conchas surgiu no município recentemente.
( ) As conchas são catadas, lavadas e utilizadas como matéria-prima na fabricação de objetos
artesanais.
( ) O artesanato de Piúma teve início em oficinas.
( ) A expansão do artesanato tornou nosso município conhecido como Cidade das Conchas.
( ) O surgimento das oficinas fez com que o artesanato de conchas de Piúma perdesse seu
caráter caseiro, tornando-se mais organizado.
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EMEF “LACERDA DE AGUIAR”
3º ANO – 9ª COLETÃNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
Aluno(a):_______________________________________________Turma:____

História
Objeto do Conhecimento: O lugar em que vive.
(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
Costumes e tradições deixadas pelos imigrantes, ingleses, portugueses, africanos e,
principalmente, os indígenas fizeram com que Piúma tivesse grande diversidade cultural.
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, 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.
Em Piúma muitos eventos marcam a vida cultural e as atividades de lazer do município, todavia
nesse período de pandemia esses eventos estão acontecendo de acordo com o mapa de risco.

Festa dos Pescadores
(Corrida no saco)

Festa dos Pescadores

Bloco do Mé

(Remaria)

Atividades, copie e responda no seu caderno.
1. Qual a festa tradicional de Piúma?
2. Quais os tipos de eventos promovidos pela associação de cultura e lazer?
3. Você já participou de algum evento cultural aqui em Piúma? Qual?
A letra a seguir, foi composta pelo piumense Leandro Berola. Leia com atenção e realize as
atividades.
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Sou mais Piúma,
Lembro de sua mocidade,
Amor de cidade hoje já cresceu.
Deixou na saudade histórias da vida.
Cuidar de Piúma, é cuidar do que é meu.

Leandro Berola

Sou mais Piúma,
Cidade da de primeira,
É das conchas, é do mar
É da beira, da beira da praia,
Do rio e da flora brasileira.

É lindo te recordar, nessa canção
Eu sou mais Piúma, ah que tempo bom
Hoje o seu passado ficou na memoria
E agora os seus filhos contam sua história,

Sou mais Piúma
Cidade com seus encantos
Hoje para você eu canto
Neto desse meu Brasil
Filho do Espírito Santo.

Piúma, que saudade do seu coqueiral
O progresso invadiu seu quintal
E sem projetos, sem projetos
Sua mata virou concreto

Continue copiando e respondendo no seu caderno.

a.
b.

Sobre o que fala a música?
Na segunda estrofe o autor diz: Neto desse meu Brasil, filho do Espírito Santo.

O que você entendeu desses versos?
c.

O que o autor quis dizer com os dois últimos versos da letra?

d.

Faça uma ilustração bem bonita da música.
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ARTE
Orientações: Esta atividade deverá ser feita no chão ou sobre uma superfície lisa. Os textos informativos devem ser colados no caderno. Após o
termino da atividade, o aluno deverá dar um nome a obra, tirar fotos e encaminhar para a professora.
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).

O LUXO DO LIXO

Olá meu bem, tudo bem com você? Está feliz? Tenho certeza que está feliz sim. Depois
de uma semana de recesso para descansar agora é só se divertir nas aulas de Arte. Vamos lá?
Se prepare para muita alegria e diversão.
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Na Coletânea 8 você conheceu um pouquinho da obra de Vick Muniz, aquele artista
plástico que faz suas obras com materiais bem inusitados. Estas obras acima são todas obras
de Vick Muniz e para sua confecção foram usados lixo. Lixo do lixão de São Paulo. Pois é,
sabendo usar o lixo vira um luxo só. Vamos tentar?
No livro didático observe as obras que estão estampadas nas páginas 15, 16 e 17. São
obras que foram feitas com lixo e nas páginas 18 e 19 você poderá visualizar um pouco de
como as obras são feitas. Surpreendente como ele consegue transformar lixo em obras de arte
que vale muito dinheiro, por serem muito boas.
Vick Muniz monta com lixo a obra no chão em um tamanho gigante, quando está pronta,
ele sobe em um andaime e tira várias fotos do que está pronto e expõe nas galerias do mundo
todo. Sempre é um sucesso.
Na página 30 do livro didático há uma proposta de trabalho. A proposta do livro é que
você faça uma obra de arte com materiais inusitados com colegas de sala, mas isto não será
possível. Então escolha duas ou mais pessoas que morem na sua casa e façam uma única
composição. Faça uma composição grande, fotografe e mande para sua professora apreciar.
Dê um nome a sua obra coletiva e não se esqueça de mandar uma foto de todos os
artistas junto da obra. Beijinhos com cheirinho de pote de sorvete vazio!
EMEF LACERDA DE AGUIAR
3º ANO - 9ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
Aluno(a):__________________________________________________Turma:_____
Orientações:
* Faça com atenção;
* Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno
EDUCAÇÃO FÍSICA
TEMA: OLIMPÍADA
Os jogos olímpicos ocorrem de quatro em quatro anos e conta com a participação de atletas
de quase todos os países do mundo. Os jogos que era para ter acontecido em Tóquio (Japão) no
meio de 2020, foram adiados para este ano que iniciará no período de 23 julho a 8 de agosto. Tocha
Olímpica é um dos principais símbolos dos Jogos Olímpicos, remetendo aos rituais e tradições
originais das Olimpíadas e sua chama refere-se a pureza.
ATIVIDADE
1) Vamos colorir os anéis olímpicos:
A bandeira olímpica é formada por cinco anéis, de cores diferentes: (azul - Europa, amarelo - Ásia,
preto – África, verde – Oceania, vermelho - América) que são entrelaçados e representam cinco
continentes.
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2) Ligue de acordo com o texto:
Amarelo

América

Verde

Pureza

Chama

Ásia

Preto

Tóquio (Japão)

Olimpíada 2021

Europa

Vermelho

África

Azul

Oceania
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INGLÊS
Objetivo: Revisar o vocabulário estudado de animais e números.

ATIVIDADE
1. CONTE OS ANIMALS E CIRCULE OS NÚMEROS.
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PARROTS
FIFTEEN
RABBITS
TWELVE
FISH
FIFTEEN
BIRDS
THIRTEEN
DUCKS
TWELVE
FROGS
ELEVEN
2. Responda as perguntas em inglês:

a.

b.

d.

e.

ELEVEN
FOURTEEN
THIRTEEN
FOURTEEN
ELEVEN
FIFTEEN

THIRTEEN
ELEVEN
FOURTEEN
TWELVE
FOURTEEN
THIRTEEN

c.

f.

a. How many rabbits?
_________________________________________________________________
b. How many birds?
_________________________________________________________________
c. How many fish?
_________________________________________________________________
d. How many parrots?
_________________________________________________________________
e. How many dogs?
_________________________________________________________________
f. How many ducks?
_________________________________________________________________
3. Desenhe ou cole figuras.
a. Two frogs
b. Three birds
c. Five ducks
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