
MANOEL DOS SANTOS PEDROZA
3° ANO - 2ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs

Aluno(a):_________________________________________Turma:________

Orientações: 
▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades; 
▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no livro do aluno para melhor 
organização; 
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.

LÍNGUA PORTUGUESA
 Habilidades: 
 Leitura e compreensão de textos verbais/não verbais e gêneros de conto, escrita de

texto, interação verbal, reconhecimento e valorização da diversidade linguística, reflexão
sobre o som das letras P e B T/D, reconhecimento de palavras indígenas, utilização de
sinais de pontuação e produção de texto.

Olá alunos! Neste ano de 2021 iremos estudar a disciplina de Português com o livro do PAES
(Pé da Imaginação). Cada um já recebeu o seu, então agora vocês irão acompanhar os

comandos abaixo. Faça com capricho e atenção.

Semana de 08/03 a 12/03 (Texto Pé da imaginação)

1. O primeiro passo é abrir o livro nº 1 nas páginas 10 e 11, onde está o texto “Pé da imagina-

ção”,

2. Depois você irá fazer a leitura do texto, gravar um vídeo e enviar no meu particular.

3. Na página 12 existem 3 atividades para serem respondidas no próprio livro. Na nº 1 vocês irão

escrever com suas próprias palavras “como seria o Pé da imaginação. Use a criatividade.

Na nº 2 você irá pintar no texto “Pé da imaginação” as palavras que contenham as letras P e

B. Leia as palavras pintadas.

Na nº 3 é para completar a tabela com os nomes de frutas que tenham as letras P e B e de-

pois escolher algumas delas para desenhar.

Obs: Depois de realizar as atividades assista ao vídeo e depois faça uma pequena pesquisa

no seu caderno sobre o pé de umbu.



4. Na página 13 existem 2 atividades. Na nº 1 você contará para sua família (já que estamos es-

tudando em casa) como imaginou o seu “Pé da imaginação” e na nº 2 irá desenhá-lo.

5. Na página 14 iremos estudar e exercitar sobre as frutas do “Pé da imaginação”. Responda as

atividades nº 1, 2 e 3 no próprio livro de acordo com o que se pede.

Obs: para realizar a atividade 3 pesquise no site http:/www.dicionariotupiguarani.com.br/.

6. Na página 15 iremos realizar uma pequena leitura do texto “Sonhei com minha imaginação”.

Leia em voz alta para o adulto que está te acompanhando nas atividades.

7. Na página 16 você completará o quadro com o número de frases que foram retiradas do texto

anterior e os sinais de pontuação contidos nela. Logo após irá produzir um texto usando os si -

nais de pontuação que você encontrou no texto “Sonhei com a minha imaginação”

Semana de 15/03 a 19/03 (Texto A revolta das letras)

8. Agora vamos conhecer outro texto, chamado “A revolta das letras” (página 17). Faça a leitura

em voz alta, grave um vídeo e me mande no particular. 

9. Na página 18 você irá ler o trecho e imaginar o que aconteceria se as letras invadissem sua

cabeça. Depois você irá escrever nas linhas da própria página do livro.

10. A página 19 vem trazendo 3 atividades para você responder de acordo com o texto lido (A re-

volta das letras). Capriche nas respostas!

11. Na página 19 existem 2 atividades bem legais. Na nº 1 você irá observar a imagem que está

na página e produzir um pequeno texto sobre ela. Na nº 2 vamos estudar sobre a letra S. Leia

as palavras do quadro e depois recorte e cole palavras em que a letra S aparece na mesma

posição das palavras lidas no quadro. Analise se elas têm o mesmo som e responda as per-

guntas A, B e C.

12. Leia com atenção o texto da página 21.

13. Na página 22  você irá escrever do seu jeito uma ideia genial de colar as letras fujonas que

aparecem no texto lido anteriormente, depois conte para sua família (já que estamos estudan-

do em casa). Ainda na mesma página, você fará uma pesquisa do significado da palavra RE-

VOLTA no dicionário e copiá-la no quadro da página.

14. Na página 23 você irá ler algumas partes do texto, identificando cada uma delas e depois leia

as palavras do quadro e pinte as que rimam com o nome da gravura apresentada.



15. Na página 24, na atividade nº 1 você produzirá uma pequena ideia genial para trazer as letras

fujonas de volta. Na nº 2 vamos observar a palavra REVOLTADA e retirar do texto palavras

que es letras T e D.

16. A página 25 traz um pequeno pedaço do texto “A revolta das letras”. Leia-o silenciosamente,

localizando as palavras lidas

17. Na página 26 complete o quadro com palavras retiradas do texto e depois forme palavras com

as letras do quadro.

18. Na página 27 vamos produzir um texto usando algumas palavras que você formou na atividade

anterior e por último ilustrar seu texto.

Não se esqueça de enviar as fotos das páginas respondidas no meu particular. Capriche!

MATEMÁTICA

 Habilidades: 
 Ler,  escrever  e  comparar  números  naturais  até  a  ordem  de  unidade  de  milhar,

estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna, com o apoio
de materiais que auxiliem o entendimento das diferentes formas de representação e
ordem dos números.

NÚMEROS ORDINAIS

Para indicar ordem, posição ou lugar em um agrupamento, podemos usar números.

Esses números são chamados ordinais. Observe os exemplos abaixo:

Agora que já aprendemos sobre os números ordinais, vamos exercitar?



1) Observe a fila do ônibus que se formou e responda:

a) O menino que usa boné é o __________________________ da fila.

b) A menina que usa mochila é a ________________________ da fila.

c) A menina que está ouvindo música é a _________________ da fila.

d) O menino que está usando óculos é o __________________ da fila.

e) A menina que está de tranças é a _____________________ da fila.

2) Pesquise mais sobre os números ordinais e escreva os nomes dos números ordinais

abaixo. Siga o exemplo:

13º DÉCIMO TERCEIRO

8º ___________________________

12º___________________________

10º___________________________

15º __________________________

2º ___________________________

16º __________________________

5º ___________________________

3) Resolva os probleminhas com atenção.

A- Um feirante vendeu nessa quinta-feira 85 tomates e 32 cebolas. Quantos legumes ele ven-

deu no total?

B- Um jardineiro recebeu para o dia das mães 87 flores: Dessas, 32 eram margaridas e o res-

tante eram cravos. Quantos eram os cravos? 

C- Tia Paula fez 15 brigadeiros, 14 cajuzinhos para minha festa. Quantos docinhos ela fez no 

total?



D- No hospital tinha 45 pacientes internados com COVID 19, mas 13 já ficaram curados. Quan-

tos ainda estão internados?

E- Tiago tinha 58 bolinhas de gude, e ganhou mais 25 jogando com seus amigos. Com quantas

bolinhas Tiago ficou no total?

4) Vamos revisar as ordens dos números? Observe o quadro posicional abaixo:

Dezenas Unidades

2 5

Nesse quadro o número 5 tem o valor de 5 unidades e o número 2 tem o valor de 2

dezenas 

Agora que relembramos, vamos exercitar? Complete o quadro seguindo o exemplo:

5) Complete a sequência dos números:

2
4 8 12 16

5 10 20 30 35

5 dezenas
6 unidades



GEOGRAFIA
 Habilidades: 
 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

O CAMPO E A CIDADE

Município  é  a  menor  divisão  política  brasileira  com governo  próprio.  Há  municípios
populosos e outros com poucos habitantes. O município possui duas áreas distintas: a cidade
(zona urbana) e o campo (zona rural). Na cidade há maior concentração de pessoas, casas,
ruas,  transportes  etc.  No  campo  há  menor  concentração  de  pessoas  e  casas,  em
compensação há mais atividades de agricultura, pecuária e extrativismo.
Os habitantes do campo e da cidade se relacionam de diversas maneiras. Enquanto os mora-
dores do campo compram na cidade roupas, alimentos industrializados, máquinas, bolsas e
calçados, os habitante da cidade compram do campo grãos, verduras, frutas, couro, carne,
para consumo próprio e para fazer outros produtos.

Os moradores da cidade também procuram o campo para praticar o turismo rural. No campo
há riachos, rios, lagos, árvores e mata com uma variedade de árvores frutíferas e pássaros.
Tudo isso atrai a população urbana, que tem ido ao campo para:

• Passear, pescar, andar a cavalo;
• Colher verduras e frutas;
• Conhecer rios, cachoeiras e lagos; 
• Vivenciar o dia a dia de uma empresa rural;
• Conhecer reservas de preservação ambiental.

Observem algumas dessas diferenças nas ilustrações abaixo. Elas mostram o que pode variar
entre o meio urbano e o meio rural em nosso município.

                                  

Vale do Orobó, Piúma-ES Cidade de Piúma-ES



Agora, depois que estudamos sobre a cidade e o campo, vamos exercitar?

19.Quais as diferenças entre esses lugares?

20.Você acha que a vida das pessoas é igual em cada um desses lugares?

21.Qual das imagens ilustra melhor o local onde vivemos?

22.Uma pessoa que vive no campo consegue ir à praia com a mesma frequência de quem

vive no litoral?

23.Uma pessoa que vive na cidade tem o mesmo contato com a natureza de quem vive no

campo?

24.Os tipos de lazer de uma pessoa que vive no campo são os mesmos de quem vive na ci-

dade? Que exemplos podemos dar para cada um desses lugares?

25.Como é a área urbana de um município?

26.Como é a área rural de um município?

27.Como os habitantes das cidades e do campo se relacionam?

28.Faça uma ilustração do campo e da cidade.



HISTÓRIA
 Habilidades: 

 Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas, produzir e registrar
acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região em que vive. Escolher fatos
coletados de diferentes fontes (relatos orais, fotografias antigas, documentos, objetos etc.) que
dizem respeito à história da cidade ou da região, investigando as motivações dos feriados locais,
sujeitos históricos, transformações espaciais e temporais, movimentos sociais, deslocamentos de
pessoas, povos e comunidades tradicionais que protagonizaram a história da região.

AS ORIGENS DO NOSSO MUNICÍPIO

           Piúma é o nosso município e é o lugar onde vivemos.
Vivendo aqui, você faz parte da população do município de Piúma. É aqui que você mora

e que fica sua casa e sua escola. É o seu lugar de vida, todo ser humano tem um lugar de vida
A palavra Piúma é de origem indígena. Tudo indica que ela venha da palavra  Pium, que em
língua tupi, significa mosquito que pica. Há também a possibilidade do nome Piúma vir de outra
palavra indígena ipeuna ou piuna, que era o nome de uma árvore da família dos ipês, ou numa
outra possibilidade a palavra pode derivar de ipuiuna, que em tupi significa nascente de águas
escuras.

Qualquer que seja o significado original do nome do nosso município, sem dúvida alguma
a denominação é de origem indígena. Aliás, Piúma é um dos mais antigos lugares do litoral do
Espírito Santo. Já existia há muito tempo com essa denominação e inicialmente foi formado e
habitado por índios.

É possível que os índios de Piúma fossem os  goitacás  ou os  purís, embora essa seja
apenas uma hipótese.

Agora, responda a perguntas abaixo de acordo com o que estudamos no texto acima:

1) Como é o nome do nosso município?

2) Qual é a origem do nome do nosso município?

3)  Quais os possíveis índios que habitavam nosso município antigamente?

4) Vamos fazer uma viagem no passado, desenhe ou cole imagens de como era Piúma.

Capriche!



CIÊNCIAS


Habilidades:  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), selecionando exemplos de aplicações tecnológicas desse fenômeno.

A HISTÓRIA DA ILUMINAÇÃO

A  História  da  Iluminação  Durante  muitos  anos,  a  única  fonte  de

iluminação que as pessoas tinham era o Sol. Depois de algum tempo,

aprenderam usar a luz proveniente do fogo. Esse é o princípio básico

de funcionamento de velas e de lampiões. A vela é um invento muito

antigo, e ainda o utilizamos quando há ausência de luz elétrica.

Para enxergar nós não dependemos somente dos olhos, mas também

da presença de uma fonte de luz ambiente, seja ela natural ou artificial.

Luz é a existência de claridade sobre algo (objetos, pessoas, etc). A luz

pode ser natural – quando o objeto recebe a luz do Sol e artificial –

quando o objeto recebe luz artificial (de uma lâmpada, lanterna, vela

etc).

1) De acordo com o texto acima, responda as questões. 

a) Explique como os ambientes eram iluminados quando não existiam lâmpadas? 

b) O Sol é uma fonte de energia natural. Escreva dois exemplos de fontes de energia criadas 
pelos seres humanos.
 

c) Atualmente, qual é a principal fonte de iluminação utilizada por nós? 



2) Complete as frases com as palavras do quadro.

Fonte de luz - lâmpada - natural - sol - exemplo

      a) A luz tem origem em uma ____________________________________.

      b) O _______________ é um exemplo de fonte de luz _______________

      c)A ________________ é um ______________ de fonte de luz artificial. 

3)  Em nossas casas utilizamos muito a energia elétrica, mas temos que tomar alguns cuida-
dos. 

)



ARTE
 HABILIDADE: 
EF15AR02-03/ES Explorar  e reconhecer  elementos constitutivos das artes visuais  (ponto,  linha,
forma, cor, espaço, movimento etc.), identificando-os e percebendo-os nas manifestações artísticas
visuais estudadas como elementos que caracterizam visualmente essas obras.

ATIVIDADE 1:
VAMOS COLOCAR IDENTIFICAÇÃO NO MATERIAL DE ARTE!!!!

Utilize a primeira folha do seu caderno de arte para criar uma linda capa personalizada 
para seu material.

Orientações:   1) No meio da folha escreva bem grande a para ARTE, você pode utilizar 
letras decoradas, manuscrita ou letra de forma.

2) Desenhe várias coisas que te faz feliz ao redor da palavra Arte.

      3) Pinte os desenhos com as cores que você mais gosta e escreva o seu nome, o nome 
da escola e turma.

ATIVIDADE 2:

4) Faça um bonito desenho no seu caderno e pinte somente com as cores secundárias. (As co-
res secundárias são: roxo, verde e laranja)
5) Recorte de jornais e revistas e cole no caderno de arte desenhos que representam as cores
primárias.



 EDUCAÇÃO FÍSICA 

Preparei  uma adaptação do jogo de futebol  que pode ser  realizado em dupla  e com
espaço restrito. o aluno pode jogar contra qualquer membro da família. o campo de jogo
pode ser construído com cadeiras, mesas, sofás ou qualquer outro material  que não
permita que a bola saia do espaço demarcado. neste mesmo campo é necessária uma
abertura de ambos os lados para simbolizar as traves do gol. o objetivo é fazer o gol
entre essas aberturas. lembrando que a bola pode ser substituída por bolinha de meias. 

Abaixo, segue fotos do campinho montados por mesas:



    INGLÊS

      BODY PARTS 

       VAMOS CONHECER AS PARTES DO CORPO EM INGLÊS?

OBJETIVO: Inserir a língua Inglesa no cotidiano do aluno; Identificar e ler corretamente as 

partes do corpo em Inglês.

01-LEIA COM ATENÇÃO:

FOOT: PÉ                                 MOUTH: BOCA

ARM: BRAÇO                           HAND: MÃO

NECK: PESCOÇO                    NOSE: NARIZ

EYE: OLHO                               HAIR: CABELO

EAR: ORELHA                                               

02-IDENTIFY AND  MATCH THE  BODY  PARTS ( IDENTIFIQUE  E  LIGUE):


