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História  3º ANO EMEF “NOVA ESPERANÇA” 

Profª Silvana 

Nossa cidade! 

Piúma  

É um município brasileiro no litoral sul do estado do Espírito Santo, Região Sudeste do 

país. Localiza-se a sul da capital do estado, distando desta cerca de 90 km. Ocupa 

uma área de 74,822 km², sendo que 2,9 km² estão em perímetro urbano, e 

sua população em 2018 era de 21 363 habitantes. 

A sede tem uma temperatura média anual de 24,7 °C e na vegetação original do 

município predomina a Mata Atlântica, com presença de manguezais às margens dos 

cursos hidrográficos. Com 98% da população vivendo na zona urbana, a cidade contava, 

em 2009, com vinte estabelecimentos de saúde. O seu Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) é de 0,727, classificado como alto. 

A área onde hoje está situado o município de Piúma era ocupada originalmente pelos 

índios Goitacazes e começou a ser desbravada no século XIX. Um povoado se formou 

devido às terras férteis e ao desenvolvimento da pesca e em 1883, foi criado o distrito, 

subordinado a Anchieta, desmembrando-se em 1891. Em 1904, sua sede foi transferida 

para o até então distrito de Iconha, adotando este nome, mas Piúma foi emancipada em 

1963. 

A cidade se desenvolveu principalmente à base da pesca, que continua a ser a principal 

fonte de renda municipal, aliada ao artesanato e ao turismo. Piúma reúne milhares de 

turistas na alta temporada, que vêm em busca de suas praias, atrativos como o Monte 

Aghá e a culinária. Aliada ao turismo está a produção artesanal, baseada em grande 

parte nas conchas coletadas no próprio município, gerando o apelido de "Cidade das 

Conchas". Eventos como o Carnaval de Piúma e a Festa de São Pedro também se fazem 

presentes como atrativos culturais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Litoral_do_Esp%C3%ADrito_Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sudeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_(Esp%C3%ADrito_Santo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro_urbano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mangue
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goitacases
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anchieta_(Esp%C3%ADrito_Santo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iconha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artesanato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Agh%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Agh%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Culin%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro
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Assistir sobre Piúma o vídeo no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=VaiDXhjdMoA 

 

Responda a pesquisa abaixo: 

 

1 - O nome do meu município é: 

___________________________________________________________ 

2 – O meu município pertence ao Estado do: 

___________________________________________________________ 

3 – O nome do bairro que eu moro é: 

___________________________________________________________ 

4 – Escreva o nome de outros bairros que existem na sua cidade:  

 

5 – Cite nomes de pontos turísticos de seu município: 

____________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VaiDXhjdMoA
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Geografia 3º ANO “EMEF NOVA ESPERANÇA” 

Atividades cotidianas individuais e coletivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atividade 

 

Responda: 

1- Você faz tudo sozinho(a) 

ou precisa da ajuda de outras 

pessoas para realizar suas 

atividades do dia a dia? 

2- Com quem você gosta de 

faz suas atividades cotidianas? 

3- Quais atividades você mais 

gosta de fazer no seu dia a dia? 

 

4- Observe a tabela do exercício anterior e agora, construa uma nova tabela como a 

da Luíza, colocando suas atividades individuais e coletivas. 
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CIÊNCIAS -  3º ANO - EMEF “NOVA ESPERANÇA” 

O som em diferentes meios 

Assista ao Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=FllpnWMCeCw 

Fazendo som por aí: O Som em diferentes meios. 

1- Atividade 

Responda no seu caderno: 

A - Será que o som se propaga somente pelo ar? 

B - Imaginem que eu estou embaixo d’água, numa piscina. Se eu disser algumas 

palavras na água, vocês conseguirão ouvir? 

O som ouvido ao falar dentro da água será diferente do som ouvido no ar pela diferença 

de meio material. A velocidade do som (assim como a velocidade da luz) varia com o 

meio material. 

2- Agora ouça e assista ao vídeo no link:  https://www.youtube.com/watch?v=3KXXWQu1TzQ 

 

Você ouvirá quase três minutos de sons emitidos por baleias. 

 “Que som é esse?”  

As baleias, assim como os 

morcegos utilizam o som para se 

localizar e capturar presas. Ao 

emitir um som, o mesmo é refletido 

por um obstáculo (uma presa, uma 

pedra, uma árvore) e assim, o 

animal consegue se localizar e 

saber exatamente a distância em que este material está. Dependendo do tamanho e da 

solidez do objeto, o som retornará numa intensidade diferente. A capacidade que o som 

tem de se propagar em diferentes meios e ser refletido torna isso possível! . 

 A propagação do som se dá através de oscilações nas moléculas presentes no meio. 

Para que o som se propague (se espalhe, se dissemine), é necessário um meio. 

Então como se dá essa propagação?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FllpnWMCeCw
https://www.youtube.com/watch?v=3KXXWQu1TzQ
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Atividade: 

Agrupamento por semelhança 

Recorte e divida as figuras por semelhanças em: 

 


