
EMEF   “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA”
3° ANO - 3ª 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 coladas no caderno do aluno para melhor organização;
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.

 LÍNGUA PORTUGUESA
Objetivos  de  aprendizagem:  Leitura  e  compreensão  de  textos,  produção  de  texto, leitura  e
identificação de palavras, pesquisa de palavras e compreensão da ordem alfabética, sons da letra A,
uso  do  til,  reflexão  sobre  o  som  nasalado  do  til,  reconhecimento  do  gênero  textual  e-mail,
identificação no texto de palavras que contenham F/V, reflexão dos sons da letra C, compreensão do
gênero textual trava-língua e e-mail.

 Continuação das atividades no Livro Pé de Imaginação

 Semanas de 22/03 a 26/03 
 Na página 28, realizar as atividades 1 e 2.

 Número 1 –  fazer  a leitura do texto  O menino sonhador,  gravar  um vídeo de no
máximo 1 min da sua leitura e postar no privado do professor.

 Número  2  –  copiar  e  dar  continuidade  na  história  em  seu  caderno  de  língua
portuguesa.

 Na página 29;
 Número 1 – fazer a leitura do texto Um dos tubarões mais raros do mundo.
 Número 2 – Agora você é o cientista! Escolha um dos animais do texto “O menino

Sonhador”  (página  28),  pesquise  e  escreva  sobre  ele  no  seu  caderno  de  língua
portuguesa. Você pode pesquisar o nome científico, tamanho, alimentação, habitat e o
que mais quiser saber sobre o animal escolhido.

 Números 3 e 4 – desenvolver no próprio livro. Assista o vídeo que será postado no
grupo para melhor entender o uso do sinal gráfico “til”.

 Na página 30, realizar a leitura do texto “O Menino Pescador”.
 Na página 31, realizar as atividades de 1 a 3 no próprio livro
 Nas páginas 32,33 e 34, desenvolver as atividades no próprio livro.

 Semana de 26/03 a 02/04
 Na página 38, escutar a leitura da história “ O Papagaio Tagarela” e da biografia da autora e

do ilustrador.
 Na Página 39, desenvolver as atividades 1 e 2 no próprio livro.
 Na página 40, fazer as atividades de 3 a 6 (desenvolver no próprio livro). Assista o vídeo que

será postado no grupo para compreender os sons do G e GU.
 Na página 41, atividades números 1,2,3 e 4

 Número 1 – copiar  em seu caderno de língua portuguesa o primeiro parágrafo da
história “ O Papagaio Tagarela” (o livro será postado no grupo)

 Número 2 – em seu caderno de língua portuguesa, copiar a parte em que o Papagaio
Tagarela desperta o bicho-preguiça.

 Número 3 – ler as palavras, em seguida escreva a palavra  PÃO em seu caderno e
substitua a consoante P pelas consoantes C/D/M/N/S/T/V e descubra novas palavras.

 Número 4 -  leia a trava-língua. Assista os vídeos que serão postados no grupo para
compreender o que é trava língua e conhecer outra trava- língua.
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 Na página 42, atividade número 1 -  criar um trava-língua e escrever no espaço abaixo no
livro. Número 2 – tirar foto e enviar no privado do professor.

 Na página 43, número 1- copiar no caderno a parte da história onde o Papagaio Tagarela foi
apanhado pelo caçador. Ainda em seu caderno de língua portuguesa, escreva as palavras
que o professor vai ditar, através deum áudio,

 Na página 44 – atividades números 1,2 e 3. 
 Número 1- completar com suas palavras. Em seguida, copie em seu caderno o trecho

abaixo para auxiliar no desenvolvimento da atividade 2:
      “Na cidade, o papagaio assustado com os carros, tanta buzina atrevida e prédios
mal-encarados. E o pobre, engaiolado numa loja de animais, dando asas à saudade,
recordava o seu passado”.

 Leia as adivinhas abaixo para desenvolver a atividade 3
 Qual  é o  passarinho que,  nos desenhos animados,  gosta de avisar  a  hora

certa?
 Qual é o animal que mais demora para tirar os sapatos porque tem muitos

pés?
 Qual é o animal que tem orelhas grandes, rabo pequeno e corre saltitando?
 Qual é o animal que quando canta explode?
 Qual é o animal que leva a casa nas costas e quando anda deixa um rastro?

 Na página 45 – realizar a leitura do texto
 Na página 46- número 1 desenvolver o texto (carta) no livro. Número 2, ler a carta para um

adulto.
 Página 47 – ler o texto e-mail
 Página 48 –  ler e fazer as atividades no livro
 Página 49 – leitura do e-mail do Papagaio Tagarela para a Dona Coruja 
 Página 50 -  escrita de um e-mail.

OBS: favor tirar foto das atividades desenvolvidas e enviar no privado do professor.

MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 03 A 07
Habilidades: EF03MA01/ES 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.EF03MA02/ES Identificar  características do sistema de numeração decimal,  utilizando a
composição e a decomposição de número natural  de até quatro ordens,  com ou sem o uso de
material manipulável como suporte, oportunizando um trabalho interdisciplinar com as habilidades
(EF03LP11)  e  (EF03LP16),  da  Língua  Portuguesa,  no  que  se  refere  à  leitura,  compreensão  e
utilização de números em diversos contextos.

                

Vamos revisar os números ordinais? 

 Abra seu livro didático “Ligamundo” na página 18 e responda as atividades 1, 2 e 3 no

próprio livro.

 Depois vá até a  página 19 e responda as atividades  1, 2 e 3 e também responda no

próprio livro.

CLASSE DAS UNIDADES SIMPLES
A cada 3 ordens temos uma unidade simples. 

 A 1º ordem é da unidade;
 A 2º ordem é da dezena;
 A 3º ordem é da centena.

Observe o quadro explicativo ao lado:
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 Agora vamos exercitar?

 Observe o quadro posicional abaixo e responda o que se pede:

CLASSE DAS UNIDADES SIMPLES

3º ORDEM 2º ORDEM 1º ORDEM

Centenas Dezenas Unidades

1 5 3

 Qual é o número que está na 2º ordem (dezenas)?

 Qual é o número que está na 3º ordem (centenas)?

 Quantas unidades tem o número 5 neste quadro?

 Escreva o número do quadro posicional por extenso.

Decomponha os números e escreva por extenso. Siga o exemplo:

a) 145=

b) 121=

c) 242=

d) 220=

e) 185=

f) 232=

g) 183=

Abra seu livro didático  “Ligamundo”  na  página 20 e faça a Leitura da explicação “Sistema de

numeração decimal”.

Agora abra a página 21 e responda as atividades 4,5,6 e 7 no próprio livro.

HISTÓRIA – QUESTÕES 08 A 10
HABILIDADES: Analisar a importância da história e compreender seu estudo no espaço de todos.
Olá alunos! A partir de agora, iremos utilizer o livro didático da coleção “BURITI MAIS HISTÓRIA”
nas nossas aulas de História. Tenho certeza que esta ferramenta nos ajudará a conhecer muitas
coisas legais e viajarmos um pouco mais na nossa história e na história do mundo! Então vamos lá!?
NOSSO TEMA: O ESPAÇO DE TODOS NÓS!
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123 = 100 + 20 + 3 - Cento e vinte e três
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Neste capítulo, vamos aprender um pouco sobre o Nosso Espaço, o espaço que dividimos com todas
as pessoas e que por isso chmamos de ESPAÇO PÚBLICO. Assim, vamos identificar como está o
nosso espaço e como ele vem sendo tratado através dos tempos e as transformaçoes que vem
sofrendo, e também, qual a importância de cada um de nós nesse espaço que é de todos!
Então, pegue seu livro agora, e com a ajuda de alguém da sua família, vamos estudar um
pouco sobre a história no nosso Espaço Público?

OBSERVE AS IMAGENS DAS PÁGINAS 8 e 9,  E RESPONDA AS PERGUNTAS DA PÁGINA 9 NO
CADERNO:

LEIA COM ATENÇÃO, OS TEXTOS DAS PÁGINAS 10, 11 e 12 E RESPONDA AS ATIVIDADES
DAS PÁGINAS 11 e12 NO PRÓPRIO LIVRO:

LOGO APÓS, SIGA REALIZANDO A LEITURA DO TEXTO DA PÁGINA 13 E RESPONDA AS
PERGUNTINHAS DESTA PÁGINA TAMBÉM NO LIVRO:

GEOGRAFIA – QUESTÕES 11 A 12
HABILIDADES: Estudar o conceito geográfico de lugar, tendo como ponto de partida o lugar vivido.

Olá  alunos!  A  partir  de  agora,  iremos  utilizer  o  livro  didático  da  coleção  “VAMOS APRENDER
GEOGRAFIA” nas nossas aulas de Geografia. Tenho certeza que esta ferramenta nos ajudará a
conhecer muitas coisas legais, paisagens diversificadas, muitas curiosidades sobre o nosso e outros
lugares! Então vamos lá!?

NOSSO TEMA: OS LUGARES E AS PAISAGENS

ENTÃO GALERINHA, NESTE CAPÍTULO, VEREMOS COMO OS LUGARES, AS PESSOAS, OS
POVOS SÃO DIFERENTES E VIVEM EM LUGARES DIFERENTES,  POIS NOSSO PLANETA É
MUITO GRANDE E ISSO O FAZ TER TANTOS LUGARES LINDOS E INCRÍVEIS PRA GENTE
CONHECER E É ESTUDANDO QUE COMEÇAMOS A VIAJAR UM POUQUINHO NESSE LINDO
PLANETA! VAMOS EM FRENTE?! 

 AGORA VAMOS AO NOSSO LIVRO:

OBSERVE OS LUGARES E AS PAISAGENS NA PÁGINA 6 E RESPONDA AS PERGUNTAS
DESTA PÁGINA NO CADERNO:

LEIA E OBSERVE AS PAISAGENS DAS PÁGINAS 7, 8 e 9 E RESPONDA AS ATIVIDADES
DAS PÁGINAS 10 e 11 NO SEU PRÓPRIO LIVRO.
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CIÊNCIAS – QUESTÕES 13 A 15

Objetivos de aprendizagem: Conscientizar quanto ao uso sustentável e inteligente da água e outros
recursos naturais finitos. Perceber o papel do ser humano nas soluções e problemas relacionados à
água. Desenvolver a imaginação, a capacidade de abstração e interpretação.

MÚSICA: Olha a Água
(Turminha do Tio Marcelo)

Olha a água
Pra matar a nossa sede
Pra molhar a nossa casa
Pra regar as nossas plantas
Pra chover de madrugada

Se é pouco é uma gota
É um pingo, uma lágrima
Se é muito vira rio, cachoeira, vira lago, vira mar
Água que a gente tem que economizar

Olha a água
Pode ser um oceano
Pode ser um mar inteiro
Pode ser aquele banho
Que eu tomo no chuveiro

Quando chove vira nuvem
E despenca lá do céu
Quando cai no chão
É água pra beber pra tomar banho pra lavar

Água que a gente tem que economizar
Porque senão um dia ela acaba
E então o que a gente vai fazer se não tem água

Porque senão um dia a fonte seca
E o que vai ser então da nossa vida aqui na terra? (aqui no planeta terra)

Assista ao vídeo, cante, reflita e em seguida responda as questões abaixo:

A primeira  estrofe da música fala  sobre as  diversas utilidades  da água.  Baseado nessa afirmação
escreva abaixo essas utilidades.

 “Água que a gente tem que economizar”.

Como podemos economizar a água? Cite três exemplos.

Olha a água
Pode ser um oceano

Pode ser um mar inteiro
Pode ser aquele banho

Que eu tomo no chuveiro
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Ilustre esse trecho da canção. Faça com capricho.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR DO LIVRO DIDÁTICO, LIVRO DE CIÊNCIAS: CONECTADOS
Unidade 3 - Páginas: 50 e 51.
LEIA COM MUITA ATENÇÃO! REGISTRE AS RESPOSTAS NO SEU CADERNO,  PARA ISSO,
COLOQUE A DATA E O NUMERO DA TAREFA.

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Brincadeira comum entre as crianças,  o chamado O ‘Cabo de Guerra’  é uma competição
indígena muito simples.  Deve-se ter apenas uma corda reforçada e um punhado de crianças ou
adultos que forem participar da brincadeira.

Os participantes devem ser divididas em dois grupos com o mesmo número de integrantes,
um grupo vai puxar a corda para um lado e o outro grupo vai puxar para o lado oposto. Vence o
grupo que puxar mais forte, com isso a corda vem pro lado campeão.

  

SUGESTÃO: Se puderem façam um vídeo da sua participação na atividade proposta.
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ARTES

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.
DESENHO DE OBSERVAÇÃO

http://dicasdepintura defatima.blogspot.com/2011/07/o-que-e-desenho-de-observacao.html

EXEMPLOS:

Observe um objeto da sua casa e depois desenhe em seu caderno.

Agora, observe o seu pé e desenhe como você conseguir.
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INGLÊS
      OBJETIVO: Desenvolver a escrita em Inglês.

ESCREVA OS NOMES DAS FRUTAS EM INGLÊS: MELANCIA – MELÃO – UVA – BANANA – 
ABACAXI – COCO – PÊSSEGO – MAÇÃ
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