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Atividade de Língua Portuguesa 

GÊNERO TEXTUAL LISTA 

 LISTA: É um tipo de texto que traz os nomes colocados abaixo um do outro, por ordem ou 

não, de algum produto, nomes de pessoas ou coisas, com o objetivo de organizar o que se 

planeja fazer. 

O Gênero textual ``Lista de Compra ´´ é elaborado com a finalidade de registrar itens 

necessários às compras. É um recurso utilizado para organização do lar, ajuda a economizar 

tempo, favorece a organização dos itens e auxilia no controle do orçamento da família. Leia as 

listas de compra a seguir. 

 

        

 



 
Prefeitura Municipal de Piúma 

Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES DA 
REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

  

 A gora é sua vez: 

1- Clarinha vai à feira e precisa de uma lista de compras de frutas para não esquecer 

nenhuma. Faça a lista com clarinha. 

 

2- Para que serve uma lista de compra. 

R = 

3- A finalidade da lista de compra é indicar: 

(A)  Os produtos necessários para serem comprados. 

(B)  Os produtos que constam na dispensa de uma casa. 

(C)  Os gastos excessivos com compras de supermercado. 

(D) Os artigos que são mais usados na alimentação de uma família. 

4- Faça sua lista de compras separando os produtos abaixo:     

 

5 – Conversando sobre o supermercado, responda em seu caderno. O que podemos encontrar 

lá? Como o supermercado é organizado? As bebidas ficam no mesmo Local do sabonete? O 

que a mamãe leva quando vai fazer compras? Porque a lista facilita as compras? A lista é 

grande ou pequena? Como a lista é organizada? Quem escreve a lista? Escreva agora em seu 

caderno uma lista de compra que você faria se fosse ao supermercado? 
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Professora: Marinês Marcon                     Atividade de matemática 

                                      RECONHECENDO FIGURAS GEOMETRICAS 

  Alguém já parou para pensar sobre o formato que as coisas têm? 

Todos os objetos no mundo têm o mesmo formato e as mesmas características? 

Podemos dizer que a tampa da mesa de vocês, tem o mesmo formato do quadro? Porque? 

Vamos conhecer as formas geométricas planas: círculo, quadrado, retângulo e triângulo? 

1- Agora vamos colorir as figuras geométricas que estão ao lado da figura das 

seguintes amarelo para o círculo, vermelho para o quadrado, verde para o 

retângulo e roxo para o triângulo. 

   2-   Vamos conhecer os números ordinais: 
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RESOLVA OS PROBLEMAS ABAIXO EM SEU CADERNO: 

 A)  Se você mora em um apartamento no nono andar e sua mãe mora cinco andares     

cima, em qual anda rela mora? 

B). Um passageiro entrou no sexto vagão de um trem. Qual é o vagão da frente e o vagão 

de traz deste em que o passageiro está? 

C) Helena juntou 37 tampinhas de refrigerante pra fazer uns brinquedinhos. Ela já usou 

14 para fazer um bonequinho. Quantas tampinhas ainda não foram usadas. 

D) Numa caixa há 14 envelopes brancos ,21 azuis e alguns amarelos. Quantos são os 

envelopes amarelos se, ao todo, há na caixa 58 envelopes. 

 

 Prof.: Ana Paula                         ARTE 

Vamos fazer a dobradura do cachorro!  
Faça a dobradura do cachorro, com o passo a passo indicado a baixo: 
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Profª. Silvana                                    História 

Nosso município, nosso patrimônio! 

PONTOS TURÍSTICOS 

Ilha dos Cabritos  

O acesso à Ilha dos Cabritos é feito através de embarcações, porém as bananas boats 

também chegam próximo e algumas até dão a volta pela ilha. O passeio de barco ou escuna é 

o mais procurado para se chegar lá. Coberta por mata nativa, possui uma pequena praia com 

águas cristalinas e nas proximidades há uma criação de ostras e sururu. Várias trilhas 

possibilitam explorar e conhecer a mata.  

Ilha do Meio 

Localizada entre as Ilhas do Gambá e dos Cabritos, possui uma vegetação rica em bromélias, 

orquídeas e árvores nativas. O acesso é feito por barco ou escuna a partir do ancoradouro da 

Ilha do Gambá ou Corujão, mas, durante o período de maré baixa, é possível chegar andando 

até lá. Para quem gosta de pesca de arremesso, esse é o lugar indicado. 

Ilha do Gambá 

A Ilha do Gambá é ideal para caminhadas e a prática de mountain bike, pesca e mergulho. 

Dona de uma beleza natural, oferece o privilégio de uma boa caminhada pela trilha, que 

proporciona uma visão de toda a orla de Piúma, incluindo a Ilha do Meio e a Ilha dos Cabritos, 

com o Monte Aghá bem ao fundo.  Uma boa sugestão, é curtir o pôr-do-sol lá de cima. Lindo de 

se ver!  

 Sítio Arqueológico Vale do Orobó 

Localizado ao lado do Monte Aghá, a 8 km da Sede do Município, o sítio arqueológico Vale do 

Orobó está em uma área de preservação, às margens do Rio Piúma. 

Nessa localidade existiu um antigo aldeamento indígena, onde foram encontradas várias peças 

de grande valor histórico que atualmente estão em exposição no espaço cultural de Piúma. 

Essa planície cercada pelos rios de Piúma e Iconha é propícia a cavalgadas ecológicas e 

turismo rural. 

 1 – Responda as perguntas: 

a) Piúma é um município conhecidos pelos seus pontos turísticos. Cite 3 pontos turísticos 

de Piúma.______________________________________________________________ 

b) Qual a localização do Sítio Arqueológico Vale do Orobó? 

_______________________________________________________________________ 

c) Qual ilha de Piúma é ideal para caminhadas e a prática de mountain bike, pesca e 

mergulho? ____________________________________________________________ 

d) Como é feito o acesso a Ilha do meio?_______________________________________ 

e) Quais vegetações se encontra na Ilha do Cabrito?_______________________________ 
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f) Qual Ilha de Piúma é coberta por mata nativa, possui uma pequena praia com águas 

cristalinas e nas proximidades há uma criação de ostras e sururu? 

_______________________________________________________________ 

g) Escolha um ponto turístico de Piúma e faça um desenho dele abaixo. 

 

 

Prof.ª Silvana                                     Ciências 

Assista ao vídeo no link abaixo:        https://www.youtube.com/watch?v=OXMhLOQargY 

  

 

1 - Quais ambientes da sua casa são mais iluminados? 

2 - Como você percebe essa iluminação em diferentes horas do dia? 

3 - No seu quarto tem janelas? Entra luz do sol? 

 4 - Os raios entram facilmente? 

5 - E à noite, vocês dormem no escuro ou preferem que fique mais claro? 

6 - Cite exemplo de materiais que são: 

a) Opaco -__________________________________________________________ 

b) Transparente - ____________________________________________________ 

c) Translúcidos - ____________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=OXMhLOQargY
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TURMA/SÉRIE: 3º Ano       Profª. Silvana 
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DISCIPLINA: Educação Física    PROFESSOR: Thiago Marques Zago 

Atividades. 

1_ Amarelinha- o aluno irá confeccionar sua própria amarelinha no quintal ou varanda e 

começar a atividade, brincadeira bem fácil e muito divertida. O material utilizado pode ser 

mesmo ate uma pedra para riscar o chão. 

2_ Continuando na mesma proposta de saltos, agora a criança ir delimitar um espaço de saída 

e chegada para realizar diversos movimentos propostos e ate usar a imaginação para inventar 

outros. 

1- Saltos laterais, sempre utilizando os dois lados do corpo 

      2_ realizar saltos imitando um sapo 

      3_ realizar movimentos só com os pés e mãos no chão 

      4_ fazer movimentos utilizando animais de sua preferência.  

 

Prof.: Saline                                                     INGLÊS 


