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EMEF MANOEL DOS SANTOS PREDROZA 

3° ANO – 7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 

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. 

 
Muitas coisas que jogamos no lixo não são lixo, isto é, podem ser reaproveitadas. Jornais, revistas, 

cadernos, latas, garrafas e vidros, são alguns exemplos.    

 

Pensando na importância da reciclagem, crie um jogo utilizando materiais recicláveis, como latas, garrafas 

pet, rolo de papel higiênico, tampinhas variadas ou outro material que você tenha em sua casa. 

EXEMPLOS: 

        

PORTUGUÊS 
 Habilidades: (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, 
onomatopeias). 

HISTÓRIA EM QUADRINHOS 
História em quadrinhos - ou HQ - é o nome dado à arte de narrar histórias através de 

desenhos e textos em sequência, Essas histórias são compostas por: enredo, personagens, 

tempo, lugar e desfecho. Veja um exemplo: 
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As falas dos personagens são apresentadas em balões, que variam de formato conforme a 

mensagem. Veja alguns tipos de balões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades 

 

 

 

Livro didático de língua portuguesa “Ápis”  

 Leitura das páginas 68 e 69 (História em quadrinhos) 

 Leitura da história em quadrinhos “Horácio” das páginas 70 e 71 

 Interpretação do texto: Páginas 72, 73, 74 e 75 (responder no próprio livro) 

Agora é com você! 

Use sua criatividade e produza as falas dos personagens na história em quadrinhos abaixo. 

Capriche! 
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MATEMÁTICA 

Habilidades: 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 publicitários de preços, etc.). 

 

O DINHEIRO BRASILEIRO 

É preciso ter dinheiro para se comprar alguma coisa. No Brasil, a moeda que usamos é o real. O símbolo 

do real é o R$. Observe os valores das cédulas e das moedas brasileiras: 

 

ATIVIDADES 

1) Veja os valores dos brinquedos abaixo e responda: 
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a)  Qual é o brinquedo mais caro? 

 

b) Qual é o brinquedo mais barato? 

 

c) Quanto custa a peteca e o peão juntos? 

 

d) Se eu comprar 2 jogos de boliche, quanto gastarei? 
 

 

2) Ligue cada nota ao valor correspondente e escreva a quantidade do valor como no exemplo: 

 

CIÊNCIAS 

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

 Compreender que classificar os seres vivos significa organizá-los em grupos de acordo 

com as suas características. 

 Conhecer dois grandes grupos de classificação dos animais: vertebrados e invertebrados. 

 Reconhecer que os vertebrados apresentam esqueleto interno, enquanto os invertebrados 

não apresentam esqueleto interno. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS ANIMAIS 

Classificar os seres vivos significa organizá-los em grupos, de acordo com as suas características. 

Agrupar seres vivos com características semelhantes é uma forma de classificação. 

 

1- Você conhece algum exemplo de classificação de animais? Qual? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Os animais, por exemplo, podem ser classificados em herbívoros, carnívoros ou onívoros. Nesse caso, a 

característica escolhida para agrupar os animais é o tipo de alimentação. 

Outra característica que permite classificar os animais em dois grandes grupos é a presença ou ausência 

de coluna vertebral. 
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Os animais vertebrados são aqueles que possuem ossos, formando a coluna vertebral e o esqueleto. Essa 

estrutura ajuda a proteger os órgãos e permite que esses animais sejam maiores. 

Eles são divididos em cinco grupos: peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. 

 

Os animais invertebrados não possuem ossos. Algumas espécies possuem o corpo mole, outras 

apresentam uma estrutura rígida externa que ajuda a sustentar o corpo. 

Eles podem ser classificados de acordo com o local onde vivem, ou seja, terrestre ou aquático. 

 

Quer conhecer exemplos de animais vertebrados e invertebrados? Leia o texto abaixo e conheça que ani-
mais são esses. 

QUAIS SÃO OS ANIMAIS VERTEBRADOS? 

Peixes 

Os peixes são animais vertebrados que vivem na água 

Os peixes são animais vertebrados aquáticos que possuem a pele coberta por escamas. Eles também têm 

a capacidade de respirar embaixo da água. 

Exemplos: tubarão, sardinha, peixe-palhaço e cavalo marinho. 

 

Répteis 

Os répteis são animais vertebrados terrestres e, muitos deles nascem de ovos. 

Os répteis são animais vertebrados que podem ter a pele coberta por escamas ou por uma carapaça. A 

maioria dos répteis são animais terrestres e que nascem de ovos. 

Exemplos: cobra, jacaré, tartaruga e iguana. 

 

Anfíbios 

Os anfíbios são animais vertebrados que nascem na água e se desenvolvem na terra. 

Os anfíbios são animais vertebrados que têm a pele lisa e úmida, por isso vivem perto de locais com água, 

como rios, lagoas e mar. Uma característica dos anfíbios é que eles nascem na água e se desenvolvem na 

terra. 

Exemplos: sapo, rã, perereca, salamandra e cobra-cega. 

 

Aves 

As aves são animais vertebrados que possuem penas e capacidade de voar 

As aves são animais vertebrados que nascem de ovos. Elas têm o corpo coberto por penas, além de patas, 

bico e asas. 

Exemplos: galinha, beija-flor, arara, pinguim e papagaio. 

 

Mamíferos 

Os mamíferos são animais vertebrados aquáticos ou terrestres 

Os mamíferos são animais vertebrados que quando filhotes se alimentam do leite das mães. Eles podem 

ser aquáticos ou terrestres. 

Exemplos de mamíferos aquáticos: baleia e golfinho. 

Exemplos de mamíferos terrestres: gato, cachorro, macaco, cavalo e leão. 

 

Quais são os animais invertebrados? 

 

Animais invertebrados terrestres 

 

Os invertebrados terrestres vivem em ambiente seco 

Os invertebrados terrestres são os animais que passam a maior parte de sua vida em ambientes com solo 

seco e terra úmida. 

Exemplos: Abelha, formiga, mosquito, aranha, escorpião, piolho-de-cobra, lesma, caracol, lombriga e 

minhoca. 
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Animais invertebrados aquáticos 

Os invertebrados aquáticos podem ser de água doce ou salgada. 

Os invertebrados aquáticos são os animais que podem ser encontrados em todo o mundo, tanto em água 

doce, como em rios e lagos, quanto na água salgada, como mares e oceanos. 

Exemplos: crustáceo, água-viva, polvo, coral, estrela-do-mar, lagostas, anêmonas e libélula. 

1. Complete os quadrinhos com os animais vertebrados e invertebrados. 

 

 2. Preencha a cruzadinha abaixo indicando o nome dos animais vertebrados de acordo com as carac-
terísticas apresentadas. 

 

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 

Página 11- unidade 1. Classificando os animais. 

Páginas 14 e 15- Grupos de animais vertebrados. 

Páginas 16 e 17- Grupos de animais invertebrados/ a metamorfose 

Páginas 18 e 19- Invertebrados e doenças. Atividades 1 e 2. 

Páginas 20 e 21- Atividades: 1,2 e 3. 

 

GEOGRAFIA 

HABILIDADES: CONHECER OS LIMITES DO NOSSO MUNICÍPIO, ASSIM COMO NOSSO MAPA E EXTENSÃO 

TERRITORIAL. 
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PIÚMA, NOSSO MUNICÍPIO 

Em história vamos conhecer nossas origens, os fatos que contibuíram para o início da colonização do nosso 

município, já em Geografia, conheceremos nossa cidade como território, sua expansão, clima, vegetação, 

vários fatores atuais sobre nossa cidade e tudo que compartilhamos vivendo Piúma, a Cidade das Conchas. 

 

.  
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ATIVIDADES 
1 – RESPONDA COMPLETANDO CORRETAMENTE OBSERVANDO OS MAPAS DO TEXTO ACIMA: 

VOCÊ MORA : 

Num País chamado:  

Num estado chamado:  

A capital do nosso estado é:  

Num município chamado:  

Além do nosso município nosso estado 

tem quantos municíos? 
 

Quem administra administra o município é 

o: 
 

As cidades que fazem divisa com o nosso 

município são: 
 

Agora sobre esse limites, defina em quais posições eles ficam: 

À leste:  

À oeste:  

A norte: ao sul:  

Nosso município é dividido em bairros! 

Você mora no bairro:  

Seu endereço é: 
 

 

 

HISTÓRIA 
HABILIDADES:CONHECER A HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO, RECONHECENDO A 

CONTRIBUIÇÃO INDÍGINA COMO PARTE DA NOSSA HISTÓRIA E CULTURA. 

TEMA: PIÚMA – NOSSO MUNICÍPIO 

BRASÃO DO MUNICÍPIO BANDEIRA DE PIÚMA 

                                 
 

Piúma é o nosso município, neste trimestre, e também no próximo, estaremos estudando e conhecendo 

bastante coisa sobre nossa cidade, sua história, a história do nosso povo. Acima, temos as fotos do Brasão 

da nossa cidade e de nossa Bandeira. Ao observá-los, vemos que desenhos trazem consigo alguns símbolos 

como o peixe, referindo-se à pesca como uma de nossas fontes de renda, também montanhas em que 

temos como referência e ponto turístico a visão do belo Monte Aghá e também alguns ramos de vegetação, 

representando a parte agrícola de nossa cidade. 

No ano de 2010, tivemos a edição do nosso primeiro livro didático, PIÚMA, NOSSO MUNICÍPIO, noções 

históricas e geográficas; e é com o suporte dele que estaremos realizando nossos estudos mais profundos 

sobre a nossa cidade. 

Vamos ler os textos com atenção sobre o início de nosso povo! 
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ATIVIDADES 

1-COMPLETE COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS: 

A)-A palavra Piúma, é de origem __________________. Tudo indica que ela venha da palavra 

_________________que, em _____________, significa mosquito que pica. 

B) – Há também a possibilidade d denominação de Piúma vir de outra palavra indígena 

_______________ ou  ________________, que era o nome de uma ________________da família 

das Bignoniáceas ( do grupo dos ipês), ou numa outra possibilidade, a palavra pode derivar de 

_____________ que em Tupi significa_____________________________________. 

C)- Qualquer que seja o significado original do nome do nosso município sem dúvida alguma a 

denominação é de ____________________________. 

 

2- RESPONDA ÀS QUESTÕES ABAIXO EM SEU CADERNO: 

A) Pense um pouco, após a leitura do trecho do texto “HAVIA ÍNDIOS EM PIÚMA?”  é 

possível afirmar que haviam índios em Piúma? 

B) Quais as tribos que habitavam nossas regiões? 

C)  Como era o modo de vida dos índios Botocudos?  

D) Como eram os índios que possivelmente habitavam na região de Piúma? 

E) Qual foi o príncipe que passou pelas nossas terras e chegou a fazer uma obra com 

registros sobre Piúma? Escreva sobre o seu registro, o que mais chamou a atenção do 

príncipe? 

 

 

3- NOSSA CIDADE É MUITO BONITA E ENCANTADORA, 

COM SEU NOME, FAÇA UM ACRÓSTICO PROCURANDO 

CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO, CARACTÍRISTICAS OU 

QUALIDADES DE NOSSO MUNICÍPIO: 

                  P 

                   I 

                  Ú 

                  M 

         

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. 

 
Levando em consideração os problemas enfrentados no atual momento, decidi mandar atividade para 

que você e seu filho dê continuidade no processo de ensino e aprendizagem até a normalização. Lembrando 

que as atividades estão em acordo com a BNCC (base nacional curricular comum), documento que unifica e 

organiza o conteúdo em todo o país. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Pd5DeDQGAV0&authuser=1
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Atividade (ovo na colher) - Consiste em uma corrida com um ovo cozido ou um limão na colher. 

Podendo segurar com a mão ou boca. Variação: pode ser levado com a colher na mão e trazido com a colher 

na boca.  

Lembrando que esta atividade é um resgate de brincadeiras e jogos da cultura popular brasileira. Inse-

ridos no contexto Cultural das crianças 
 

  
 

 
SUBSTITUIR O OVO POR UMA BOLINHA DE PAPEL, A ATIVIDADE DEVE SER FEITA EM CASA COM SEUS 
FAMILIARES. 
  
                                                                                                                     Bora participar e se divertir! 

 

                                              ENGLISH 

OBJETIVO:  Identificar os nomes das frutas em Inglês                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


