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EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA” 

3° ANO - 6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs   

 

PORTUGUÊS 

 Orientações:   
▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades;  
▪ Para uma melhor organização, siga as orientações. Iremos utilizar o livro PAES e o caderno  
▪ Lembre-se de colocar a data, a página e o número da atividade no caderno.  

  

Habilidades: (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como 
patrimônio artístico da humanidade.  

 

FÁBULA 

Fábula é um tipo de história curta, onde os personagens são animais na maioria da vezes e eles agem 

como seres humanos. No final do texto é apresentada uma moral, um ensinamento. 

Livro didático de língua portuguesa “Ápis”  

 Leitura das páginas 50 e 51 (Fábula) 

 Página 52- Leitura da fábula “O mosquito e o leão” 

 

 

 

 

 

 

 

 Páginas 53 e 54 - Atividades nº 1 ao 6 (responder no próprio livro). 

 

Para ajudar na atividade nº 6 da página 54, vamos estudar um pouco sobre SINÔNIMOS. Observe a 

explicação abaixo e depois responda as atividades: 
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1) Encontre no caça-palavras os sinônimos em destaque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ligue os sinônimos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

MATEMÁTICA  

  

Habilidades: EF03MA18/ES) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de 
comprimento, tempo e capacidade, a partir de práticas de experimentação com copos graduados, balanças digitais e 
de dois pratos, réguas, trenas, entre outros instrumentos.  

  

AS MEDIDAS NO NOSSO DIA A DIA 

 

Durante nosso dia a dia utilizamos vários tipos de medidas, como por exemplo: medidas de tempo, de 

comprimento, de massa, de capacidade, entre outras. Essas medidas são muito importantes para nos ajudar 

em várias tarefas. 

Abra seu livro didático “Ligamundo” nas páginas 28 e 29, faça a leitura com bastante atenção e responda 

as questões apresentadas nessas páginas. 

 

Medidas de tempo 

O tempo pode ser medido de diversas maneiras. O dia é dividido em horas, as horas são dividias em minutos 

e os minutos são divididos em segundos. O relógio serve para marcar essas medidas.  
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Podemos medir o tempo também usando anos, meses, semanas ou dias. Para marcar essas medidas 

usamos o calendário. Observe: 

 

 

 

 

 

 

Atividades do livro didático “Ligamundo” (responda no próprio livro) 

 Página 30 (Em que dia, mês e ano?) - Atividades nº 1 e 2 

 Página 31- (Sol e chuva) -Atividades nº 1, 2 e 3  

 

CIÊNCIAS 
 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES):  

 Compreender o que significa organização e classificação por meio de exemplos 

práticos; 

 Identificar nas imagens características que possam ser usadas para classificar os 

animais; 

 Compreender que a ciência organiza a diversidade de seres vivos em grupos, de 

acordo com diferentes critérios. 

  

ORGANIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

Joaquim e Aninha ganharam estantes novas para organizar seus livros. 

Aninha resolveu separar os livros por assunto: colocou, em uma prateleira, os livros de aventura; em outra, 

os de ciência; e, na última, os dicionários. 

Joaquim separou os livros por quantidade de páginas: em uma prateleira, colocou os mais grossos. Joaquim 

e Ana usaram características diferentes dos livros para a organização. 

 

 
1- Que características foram usadas para organizar os livros? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2- Qual delas você escolheria? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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A classificação é feita quando agrupamos elementos com características semelhantes. Para 

estudar os animais, os pesquisadores também os classificam em grupos. 

 

3- Em sua opinião, quantos animais diferentes existem? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Olá galerinha! Nesta 6ª coletânea iremos utilizar o livro didático de ciências CONECTADOS. 

Lembrando que, onde tiver escrito “fazer com o coleguinha de sala” ou “em grupo” você deverá 

fazer com o pessoal de casa! 

 

Siga os comandos logo abaixo. Leia as tarefas com muita atenção, faça devagar!   

Lembre-se: você terá duas semanas para concluir as tarefas. 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS CONECTADOS 

Páginas 08 e 09- unidade 1. Organizando os seres vivos em grupo. Atividades 1 e 2. 

Página 10- Organizando os elementos da natureza. Atividade 1. 

Página 12 e 13- Mão na massa. Atividades 1, 2 e 3. 

 

 

GEOGRAFIA 

 

TEMA: OS ELEMENTOS E AS PAISAGENS 

 

As paisagens podem ser formas por elementos da Natureza, chamados de ELEMENTOS NATURAIS, e 

também por elementos construídos pelos seres humanos, chamados de ELEMENTOS CULTURAIS. 

1. Iniciando este nosso tema, porém ainda estudando sobre paisagens, faça a leitura das páginas 26 e 

27, e responda no livro as questões apresentadas. 

2. Prossiga na página 28 e responda as questões, observe que algumas perguntas serão respondidas 

com suas próprias palavras. 

3. Na pagina 29, faça a leitura do texto PAISAGEM NATURAL e observe com bastante atenção a foto 

e os elementos que nela aparecem, prossiga fazendo a leitura também da página 30 do texto: 

PATRIMÔNIO NATURAL DA HUMANINDADE, sempre esteja atento às imagens que aparecem no 

texto, pois elas demonstram os exemplos citados no texto. 

4. Na página 31, em seu próprio livro, responda às questoes apresentadas. 

 

 

 

HISTÓRIA 

 

HABILIDADES: Reconhecer as várias formas de manifestaçãoes culturais de 

sua própria localidade, assim como do nosso Brasil. 

  

TEMA: O LAZER DE TODOS 

Feira e festas populares, centros culturais e esportivos, parques e praias, 

cinemas  e museus… são muitos os exemplos de espaços públicos destinados 

ao lazer em que é possível conviver com as pessoas, distrair-se, praticar 

atividades diversas ou apenas descansar. Sendo assim, é parte da história dos 

povos, as formas de lazer e manifestações culturais e no nosso livro didático 

iremos aprender um pouco mais sobre essas formas de manifestações em várias       

partes do nosso país. 
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1. Em seu livro didático de história, leia o texto da página 22 e realize a atividade nº 1 

2. Leia também o texto da página 23 com bastante atenção e responda a questão nº 2 em seu caderno. 

3. Prossiga lendo o texto da página 24 e responda em seu livro a tabela da atividade nº 3 em seu próprio 

livro. 

4. Continue a leitura na página 25 e responda também em seu próprio livro marcando com o X as 

questões da atividade nº 4. 

 

 

ARTE 

(EF15AR04-03/ES) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável 

de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

 

ATIVIDADE COM RECORTE E COLAGEM 

1) Recorte e cole no seu caderno o vaso abaixo, crie vários desenhos para que ele fique bem 

bonito, depois recorte flores de jornais, revistas, papéis coloridos ou outro material e cole 

no seu caderno como se as flores estivessem no vaso. 

 

EXEMPLOS: 
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INGLÊS: 

TEMA: Transports 

OBJETIVO: Desenvolver a pronúncia e a escrita correta dos meios de transportes em Inglês. 

 

01-Leia com atenção os nomes dos transportes em Inglês: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02- Agora, escreva em Inglês os nomes dos transportes abaixo: 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Unidade Temática Brincadeiras e Jogos. 

Objeto de Conhecimento: Brincadeiras e Jogos Populares do Brasil e do Mundo. 

Códigos de Habilidade: EF35EF01-03/ES. EF35EF01-04/ES. EF35EF01-05/ES 

Habilidade: Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz 

indígena e africana, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico/cultural. 

 

 

 


