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Atividade : baseado no texto em estudo  criem um medicamento para curar tristeza.   o 

profissional que cria estes medicamentos costumam ser químicos.  Inventarem um 

nome para o medicamento que cura tristeza. Logo após escreva uma fórmula do 

remédio e crie uma embalagem para o produto.  Escrevam uma bula de remédio, 

informando como se deve usar o medicamento que você criou. 

3- PRODUÇÃO DE TEXTO: BULA DE REMÉDIO 

 

 Ilustrem e confeccionem a caixa do remédio. 

 

 



 
 
                                                                                                  

Prefeitura Municipal de Piúma 
Secretaria Municipal de Educação 

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

 

                                                           MATEMÁTICA 
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Responda de acordo com a figura acima: 

Você já viu uma ampulheta? Imagina para que serve? 

Em que momentos usamos o calendário? 

Qual dos três instrumentos você utiliza mais no seu dia a dia? 

Como saber o momento de cada atividade do seu dia, como se arrumar para ir à escola, entrar na 

escola, almoçar, tomar café etc ? 

 

 



 
 
                                                                                                  

Prefeitura Municipal de Piúma 
Secretaria Municipal de Educação 

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

 

EMEF NOVA ESPERANÇA 

ALUNO: ___________________________________________________________ 

TURMA/SÉRIE: 3º ano                        Ciências                     Profª. Silvana 

Se tiver acesso, assista ao vídeo no link: https://www.youtube.com/watch?v=_JMhWdi07L4 

Características dos seres vivos 

 Seres vivos 

 São as plantas, os animais e os microrganismos. Os seres vivos nascem, respiram, 

alimentam-se, crescem, podem se reproduzir e morrem.  

 Reprodução 

 Capacidade que os seres vivos possuem de dar origem a outros seres da mesma 

espécie. 

 Como os seres vivos podem ser agrupados  

Pelo que têm de parecido nas partes do corpo; pela maneira como se reproduzem e 

crescem.                                                             HORA DA ATIVIDADE 

1. Complete as frases, preenchendo os espaços com as palavras do quadro: 

 

origem - espécie - alimentam-se - reproduzir - crescem – 

reprodução - respiram - plantas - animais 

 

a) Os seres vivos nascem, _____________________________________, 

________________________________,_____________________________

___ , podem se____________________________________________  e 

morrem. 

b) A ____________________________é a capacidade que os seres vivos 

possuem de dar ________________________________ aos outros seres da 

mesma_____________________________________. 

c) As ______________________________ e os -

______________________________ formam dois grandes grupos de seres 

vivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=_JMhWdi07L4
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EMEF NOVA ESPERANÇA 

ALUNO: ___________________________________________________________ 

TURMA/SÉRIE: 3º Ano                         História                           Profª. Silvana 

Se tiver acesso, assista o link: https://www.youtube.com/watch?v=d6BDx8jODXw 

O Brasil está dividido em estados. Os estados estão divididos em áreas menores, 

chamadas municípios.  O município é formado pela zona urbana (cidade) e, muitas 

vezes, pela zona rural (campo).  Quem governa o município é o prefeito, ajudado pelos 

secretários.  Na ausência do prefeito, quem governa o município é o vice-prefeito.  Os 

vereadores compõem a Câmara Municipal e fazem as leis municipais.  O prefeito, o vice-

prefeito e os vereadores são eleitos pelo povo, por meio do voto secreto. 

Atividade: 

1 - Como o Brasil está dividido?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2 - O que é município?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

       3- Como é formado o município?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4 - Complete:  

a) O ____________________________ governa o município ajudado pelos 

______________________. Ele trabalha na 

_____________________________.  

b)  Na ausência do ___________________________, quem governa o 

município é o _______________________________. 

c)  Os vereadores fazem as _______________________________. Eles 

compõem a Câmara ________________________. 

 d) O povo elege o _______________________, o vice-prefeito e os 

______________________ por meio do voto secreto 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d6BDx8jODXw
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EMEF NOVA ESPERANÇA 

ALUNO: ___________________________________________________________ 

TURMA/SÉRIE: 3º Ano        Geografia        Profª. Silvana 

Se tiver acesso, assista o link: https://www.youtube.com/watch?v=WM1lSo4Tq9M 

Ambiente: é tudo aquilo que está ao nosso redor.  

Ele é formado pelas águas, pela vegetação, pelos animais, pelas terras, pelo ar etc.  

• A maior parte da superfície da Terra é coberta por água e a maior parte dessa água é 

salgada.  

• Oceano: grande extensão de água salgada. 

 • Mar: parte dos oceanos em contato com a terra.  

• Litoral: é a faixa de terra banhada pelo mar. É no litoral que ficam as praias.  

• A outra parte das águas é doce e é formada pelos rios, lagos e lagoas. 

 • Rios: curso de água corrente que se dirige para o mar, para um lago ou para outro 

rio. 

 nascente: é o lugar onde um rio nasce;  

 leito: é o lugar por onde correm as águas de um rio; 

 margens: as terras que ficam de um e de outro lado do rio (margem esquerda e 

margem direita); – foz: é o lugar onde um rio despeja suas águas.  

• Afluente: rio que despeja suas águas em outro rio.  

• Lago: grande quantidade de água que ocupa uma parte baixa do terreno. 

Responda: 

Complete:  

a) Ambiente é _________________________________. Ele é formado pelas 

__________, pela _________________________, pelos 

____________________________, pelas __________________________, pelo 

______________________________ etc. 

 b) A maio parte da superfície da terra é coberta por________________________. 

c) A maior parte dessa __________________________é salgada e forma os 

__________________________. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WM1lSo4Tq9M
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ALUNO: _____________________________________________________ 

SÉRIE/TURMA: 4° ANO                              PROF.: Thiago M. Zago 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Atividades. 

 

1- Pescaria: O aluno e o responsável pegarão 2 bacias e confeccionarão 3 peixes 

de papelão. Depois, tirar de alguma árvore um galho fino sem folhas, pegar um 

barbante amarrar na ponta do galho e na outra ponta do barbante amarrar um 

arame formando um anzol. Em seguida utilizando a coordenação adquirida nas 

aulas terá que pescar os peixes dentro da bacia. 

 

2- Ovo na colher. O aluno irá percorrer uma determinada distância segurando uma 

colher contendo um limão, bola de papel ou bola de ping pong, o percurso poderá 

ter algumas dificuldades como ser percorrida em zigue zague e passando por 

alguns obstáculos no caminho tudo isso sem deixar o que estiver na colher cair 

no chão. 
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ESCOLA NOVA ESPERANÇA 

 ALUNO:___________________________________________________________________ 

SÉRIE/TURMA: 3° ANO               PROF.: SANDRELY SALINE PINHEIRO 

 

ATIVIDADE DE LÍNGUA ESTRANGEIRA-INGLÊS 

        

HELLO, HOJE VAMOS ESTUDAR SOBRE OS ANIMAIS: 

OBSERVE COM ATENÇÃO AS IMAGENS DOS ANIMAIS E OS NOMES, DEPOIS 

DESEMBARALHE E DESCUBRA A PALAVRA DO NOME DO ANIMAL EM INGLÊS: 

     

 

EMEF NOVA ESPERANÇA 
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ALUNO: ___________________________________________________________ 

TURMA/SÉRIE: 3º ANO                                               PROF.: ANA PAULA 

ARTE 

MUSICA 

 

1. Vamos cantar a música “a carrocinha”! 

Siga as instruções e faça três cachorrinhos de 

origami, tudo que você precisa é de um pedaço de 

papel. Use sua criatividade e desenhe o corpinho do 

cachorrinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: FAZER O ORIGAMI E COLAR NO CADERNO DE ARTE. 

ARTE! 
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