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EMEF NOVA ESPERANÇA 

ALUNO: ___________________________________________________________ 

TURMA: 3° ANO                                        PROF.: MARINÊS THOMPSON 

Atividade de Língua Portuguesa 

Texto instrucional 

Manual de instruções: É um gênero textual que faz parte do tipo instrucional, assim como, por 

exemplo, as receitas e as bulas de remédio. O manual de instruções serve para ensinar o cliente a 

montar e a manter determinado produto. Pode, também, servir para, por exemplo, ensinar as regras 

de um jugo ou as regras de convivência de determinado ambiente. A linguagem usada nesse gênero 

é clara, direta, padrão e formal. Os verbos, geralmente, aparecem no modo imperativo. O manual de 

instruções usualmente apresenta-se estruturado em tópicos, mas pode ser escrito em prosa 

(estruturado em. No mínimo, três versos). 

1- Observe as imagens abaixo . 

 
Aqui estão dois tipos de texto instrucionais: 

O primeiro muito importante em nossa vida ,sempre ensinando nos a higienizar as 

nossas mãos. O segundo a realizar uma brincadeira ,coisa importante para divertir 

tanto crianças ou até adultos. 

 

1- Atividade após ter lido sobre os textos acima instrucionais ,agora responda 

algumas perguntas em seu caderno: 
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a) Por que esses  textos   são  considerado , texto instrucionais? 

b) O que ele "ensina", "orienta"? 

c) Onde esse texto pode ser encontrado? 

d) Em sua opinião qual é a importância  desses textos? 

e) “Que tal construirmos um Manual de Instruções sobre nossas brincadeiras 

preferidas?” 

f) Vamos  também realizar uma  entrevista com seus pais e/ou familiares sobre as 

brincadeiras do tempo deles, comparando as brincadeiras atuais as de 

antigamente.  

 

2- Para tanto, segue um roteiro de entrevista para que pesquisem junto aos 

pais e familiares, as brincadeiras de seu tempo de infância.  

g)  "Quais eram as brincadeiras preferidas quando você era criança?", 

 

h)  "Quais eram as regras dessas brincadeiras?"  

 

i)  "Quantas crianças podiam participar?".  

 

j) Agora você deve confeccionar um cartaz com uma brincadeira ou um brinquedo       

explicando como reproduzir e brincar com o   mesmo?  

 

3- Observe esta brincadeira e depois crie um texto instrucional como se 

brinca e o que e preciso para e mesma ser realizada com sucesso. 
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Atividade de Matemática 

RECONHECER OS DIAS DA SEMANA E OS MESES DO ANO 

SEQUENCIALMENTE, NOMEANDO-OS E IDENTIFICANDO-OS CORRETAMENTE. 

 

2- ESCREVA ABAIXO OS DIAS DA SEMANA. 
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3-Observe o calendário abaixo e responda:   

 

Leia, pense e resolva as atividades abaixo. 

A)- Em que mês nós estamos?    

B)- Quantos dias tem o  mês   julho ? 

C)- Que dia do mês é hoje? 

D)-  Qual será o dia de amanhã? 

E)-  Em qual dia da semana começou este mês? 

F)- Quantos dias faltam para terminar o mês?       

G)  Quantos sábados tem o mês julho ?        

H)- Qual é o dia que corresponde ao primeiro domingo do mês de agosto? 

4- Resolva o problema abaixo com atenção: 
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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=e2C456SIOB0 

As cidades surgem da reunião de moradias distribuídas em ruas, praças e avenidas.  As 

ruas, praças e avenidas têm nomes para facilitar sua localização.  Quarteirão é um grupo 

de casas que forma uma quadra, da qual cada um dos lados dá para uma rua.  O centro 

é, quase sempre, a parte mais movimentada da cidade porque nele se concentra o 

comércio.  Há cidades grandes e pequenas.  Nas cidades grandes, o movimento de 

pessoas e veículos é mais intenso.  Nas cidades pequenas, o movimento é menor. 

Hora da atividade: 

1 - Responda: 

a) Como surgem as cidades? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) b) Por que o centro é a parte mais movimentada da cidade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2 -  Vamos conhecer melhor a sua cidade?  

Responda no caderno: 

a) Qual é o nome da sua cidade?  

b)  Em que data ela foi fundada? 

 

c) O local onde você mora fica longe ou perto do centro da cidade? 

d) Partindo de sua casa, dá para ir até lá a pé ou você tem de ir com transporte?  

e)  De sua casa, quanto tempo aproximadamente levam para chegar ao centro? 

f)  Qual é a parte da sua cidade de que você mais gosta? Por quê? 

https://www.youtube.com/watch?v=e2C456SIOB0
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TURMA/SÉRIE: 3º Ano                          Geografia        Profª. Silvana 

Se tiver acesso, assista o link: https://www.youtube.com/watch?v=vi4IE6MtZIw 

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

Vegetação: é o conjunto de plantas que nascem naturalmente em uma região.  

 

• Flora: é o conjunto de espécies que cobrem uma região.  

• Plantas nativas: são plantas que nascem sem o auxílio do ser humano.  

• Floresta: é formada por árvores muito altas. Algumas são mais abertas e outras, 

úmidas, escuras e fechadas. 

 • Campo: é uma vegetação rasteira, que chamamos de capim ou grama.  

• Cerrado: é composto de árvores baixas, de troncos retorcidos e por plantas rasteiras 

que crescem afastadas umas das outras.  

• Caatinga: é formada por pequenas árvores, geralmente com espinhos. É típica de 

regiões onde chove pouco e a temperatura é elevada.  

• Mangue: é constituído de plantas que crescem em terrenos alagados. 

 

Hora da atividade: 

 

1 - Responda no caderno: 

a)  O que é vegetação? 

b)  O que é flora?  

c)  O que são plantas nativas?  

d)  Quais são os tipos de vegetação? 

2 - Comente, reescrevendo com suas palavras, o texto abaixo: 

 O ser humano deve tomar muito cuidado quando interferir na natureza. Se ele destruir 

uma floresta, pode modificar o clima da região. Quando isso acontece, os animais e os 

seres humanos sofrem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vi4IE6MtZIw
https://www.youtube.com/watch?v=mUaxdbDgARM


 
 
                                                                                                  

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                                     Professora: Silvana  

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

 Recursos naturais: • O ar • A água • Solo e subsolo • Tipos de solo 

Para viver, os seres vivos dependem de outros seres vivos e também dos recursos naturais: o ar, a 

água, o solo, os minérios, a luz do Sol, as plantas, os animais.  

• Ao poluir a água, o ar e o solo, o homem agride a natureza.  

• A Terra é formada por: atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera.  

– Atmosfera é a camada de gases que envolvem a Terra. Os gases que formam a atmosfera não têm 

cheiro, nem cor nem gosto. Não conseguimos vê-la, mas podemos percebê-la.  

– Hidrosfera é formada pelo conjunto de águas em estado sólido (gelo), líquido e gasoso (vapor) do 

nosso planeta. A água é essencial para todos os seres vivos. A água salgada cobre a maior parte da 

superfície terrestre e é encontrada nos oceanos e mares. Enquanto a água doce é encontrada em rios e 

lagos. 

 – Litosfera é a parte sólida e externa da Terra formada por rochas e minerais. É representada pelos 

continentes, ilhas e pelo fundo dos mares, oceanos, lagoas etc.  

– Biosfera é a parte do planeta onde é possível existir vida, isto é, o hábitat de todos os seres vivos, e 

compreende o meio aquático e o meio terrestre, da montanha mais alta até o fundo do oceano. 

Responda no caderno: 

1. Dê exemplos de recursos naturais. 

2. O que aconteceria se toda a água da terra desaparecesse? 

3. Como o homem agride a natureza? 

4. Por que é importante preservar os recursos naturais? 

5- Escreva o significado dê:  

a) Atmosfera - 

b) Hidrosfera –  

c) Litosfera –  

d) Biosfera -  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tfabqh-kSUg
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ALUNO: ___________________________________________________________ 

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

                                                      ARTE 
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NOME DO ALUNO:____________________________________________________ 

SÉRIE/TURMA: 3° ANO     PROFESSORA: SANDRELY SALINE PINHEIRO 

 

INGLÊS 
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Atividades. 

 

1- O aluno junto com o responsável irá confeccionar um canudo de papel grande e 

algumas bolas para a atividade, podendo ser bola de ping pong quem tiver em 

casa, o responsável irá prender um copo plástico na lateral da mesa, com o 

canudo e a bola irá assoprar na direção que o copo está tentando acertar lá 

dentro. 

 

2- O aluno irá encher 5 copos plásticos com água e colocá-los em fila bem juntos, 

encostando uma borda outra, depois vai colocar uma bola de ping pong no 

primeiro copo e terá que passar por todos os copos utilizando sua capacidade 

pulmonar com um assopro.  
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