
                                                                                                 

EMEF NOVA ESPERANÇA

Aluno: ___________________________________________________________

Turma/Série: 3º ano       Disciplina: Língua Portuguesa          Profª Ediana Bandeira

Orientações: 
▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades; 
▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no livro do aluno para melhor 
organização; 
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.

LÍNGUA PORTUGUESA
 Habilidades: 
 Leitura e compreensão de textos verbais/não verbais e gêneros de conto, escrita de

texto,  interação  verbal,  reconhecimento  e  valorização  da  diversidade  linguística,
reflexão  sobre  o  som  das  letras  P  e  B  T/D,  reconhecimento  de  palavras  indígenas,
utilização de sinais de pontuação e produção de texto.

Olá alunos! Neste ano de 2021 iremos estudar a disciplina de Português com o livro do PAES (Pé
da Imaginação). Cada um já recebeu o seu, então agora vocês irão acompanhar os comandos

abaixo. Faça com capricho e atenção.

Semana de 08/03 a 12/03 (Texto Pé da imaginação)

1. O primeiro passo é abrir o livro nº 1 nas páginas 10 e 11, onde está o texto “Pé da

imaginação”,

2. Depois você irá fazer a leitura do texto, gravar um vídeo e enviar no meu particular.

3. Na página 12 existem 3 atividades para serem respondidas no próprio livro. Na nº 1

vocês irão escrever com suas próprias palavras “como seria o Pé da imaginação. Use

a criatividade.

Na nº 2 você irá pintar no texto “Pé da imaginação” as palavras que contenham as

letras P e B. Leia as palavras pintadas.

Na nº 3 é para completar a tabela com os nomes de frutas que tenham as letras P e B

e depois escolher algumas delas para desenhar.

Obs:  Depois  de  realizar  as  atividades  assista  ao  vídeo  e  depois  faça  uma

pequena pesquisa no seu caderno sobre o pé de umbu.



                                                                                                 

4. Na  página 13  existem 2 atividades. Na nº 1 você contará para sua família (já que

estamos estudando em casa) como imaginou o seu “Pé da imaginação” e na nº 2 irá

desenhá-lo.

5. Na  página  14 iremos  estudar  e  exercitar  sobre  as  frutas  do  “Pé  da  imaginação”.

Responda as atividades nº 1, 2 e 3 no próprio livro de acordo com o que se pede.

Obs:  para  realizar  a  atividade  3  pesquise  no  site

http:/www.dicionariotupiguarani.com.br/.

6. Na página  15  iremos  realizar  uma  pequena  leitura  do  texto  “Sonhei  com  minha

imaginação”.  Leia  em  voz  alta  para  o  adulto  que  está  te  acompanhando  nas

atividades.

7. Na página 16 você completará o quadro com o número de frases que foram retiradas

do texto anterior e os sinais de pontuação contidos nela. Logo após irá produzir um

texto usando os sinais de pontuação que você encontrou no texto “Sonhei com a

minha imaginação”

Semana de 15/03 a 19/03 (Texto A revolta das letras)

8. Agora vamos conhecer outro texto, chamado “A revolta das letras” (página 17). Faça a

leitura em voz alta, grave um vídeo e me mande no particular. 

9. Na  página  18 você  irá  ler  o  trecho  e  imaginar  o  que  aconteceria  se  as  letras

invadissem sua cabeça. Depois você irá escrever nas linhas da própria página do livro.

10. A página 19 vem trazendo 3 atividades para você responder de acordo com o texto lido

(A revolta das letras). Capriche nas respostas!

11. Na página 19 existem 2 atividades bem legais. Na nº 1 você irá observar a imagem

que está na página e produzir um pequeno texto sobre ela. Na nº 2 vamos estudar

sobre a letra S. Leia as palavras do quadro e depois recorte e cole palavras em que a

letra S aparece na mesma posição das palavras lidas no quadro. Analise se elas têm o

mesmo som e responda as perguntas A, B e C.

12. Leia com atenção o texto da página 21.



                                                                                                 

13. Na página 22 você irá escrever do seu jeito uma ideia genial de colar as letras fujonas

que  aparecem  no  texto  lido  anteriormente,  depois  conte  para  sua  família  (já  que

estamos estudando em casa). Ainda na mesma página, você fará uma pesquisa do

significado da palavra REVOLTA no dicionário e copiá-la no quadro da página.

14. Na  página 23 você irá ler algumas partes do texto, identificando cada uma delas e

depois  leia  as  palavras  do quadro  e  pinte  as  que rimam com o nome da gravura

apresentada.

15. Na página 24, na atividade nº 1 você produzirá uma pequena ideia genial para trazer

as letras fujonas de volta. Na nº 2 vamos observar a palavra REVOLTADA e retirar do

texto palavras que es letras T e D.

16. A  página  25 traz  um  pequeno  pedaço  do  texto  “A  revolta  das  letras”.  Leia-o

silenciosamente, localizando as palavras lidas

17. Na  página  26 complete  o  quadro  com palavras  retiradas do texto  e  depois  forme

palavras com as letras do quadro.

18. Na página 27 vamos produzir um texto usando algumas palavras que você formou na

atividade anterior e por último ilustrar seu texto.

Não se esqueça de enviar as fotos das páginas respondidas no meu particular.

Capriche!



                                                                                                 

Disciplina: Matemática

SE A LUA FOSSE MÃE SERIA MÃE DAS ESTRELAS...

1_SABENDO QUE UMA DEZENA SÃO DEZ, SEPARE AS ESTRELAS EM GRUPOS
DE DEZ.

AGORA RESPONDA:

QUANTOS GRUPOS VC ENCONTROU? __________________________

SOBROU ALGUMA? __________________________________

QUANTAS DEZENAS TEM AO TODO? ___________________________

2-DECOMPONHA OS NUMERAIS EM DEZENAS E UNIDADE.



                                                                                                 

1- AJUDE A FADA A RESOLVER AS OPERAÇÕES COMEÇANDO SEMPRE PELAS
UNIDADES.

2-RESOLVA OS PROBLEMINHAS

MINHA  MÃE  GANHOU  DE  PRESENTE  13  BOMBONS  DA  MINHA  IRMÃ  E  16
BOMBONS DO MEU PAI .QUANTOS BOMBONS AO TODO ELA GANHOU?

R______________________________________________

COMPREI PARA MINHA MÃE UM PRESENTE QUE CUSTOU 45,00 E MEU IRMÃO
COMPROU UM PRESENTE DE 52,00.QUANTOS GASTAMOS AO
TODO?

R_________________________________________________

FAÇA NO CADERNO NÚMEROS DE 1 A 50.



                                                                                                 

Disciplina: História       Professora: Silvana de Oliveira Borges

Se tiver acesso, assista ao vídeo no link: https://www.youtube.com/watch?
v=eHW6GIJf_wU&ab_channel=BaraoPirapora

Habilidades: EF03HI02/ES  Selecionar,  por  meio  da  consulta  de  fontes  de  diferentes
naturezas,  produzir  e  registrar  acontecimentos  ocorridos  ao longo  do  tempo na cidade  ou
região em que vive. Escolher fatos coletados de diferentes fontes (relatos orais,  fotografias
antigas,  documentos,  objetos  etc.)  que  dizem  respeito  à  história  da  cidade  ou  da  região,
investigando as motivações dos feriados locais, sujeitos históricos, transformações espaciais e
temporais, movimentos sociais, deslocamentos de pessoas, povos e comunidades tradicionais
que protagonizaram a história da região

As pessoas moram na cidade (comunidade urbana) ou no campo (comunidade rural).

• Na cidade (zona urbana):

– As pessoas moram em casas e  apartamentos  localizados em ruas,  avenidas ou
praças. 

– As pessoas trabalham em lojas, bancos, hospitais, fábricas etc.

– Contam com serviços de eletricidade, água e esgoto tratados, transporte coletivo,
comércio variado, bancos, entre outros.

• No campo (zona rural):

– As pessoas moram em sítios, chácaras, fazendas ou granjas.

– A maioria das pessoas trabalha cuidando da lavoura e do gado.

– Aqueles que cuidam da lavoura são chamados agricultores ou lavradores.

– As pessoas que se dedicam à criação do gado são chamadas pecuaristas.

– Pessoas que se dedicam à criação de aves são avicultores.      

  Atividades:

1 - Para você, como é o trabalho:

a) no campo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

b) na cidade?

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2 - Procure em revista figuras que retratem o trabalho na zona rural e a na zona

urbana. Cole-as no caderno:

https://www.youtube.com/watch?v=eHW6GIJf_wU&ab_channel=BaraoPirapora
https://www.youtube.com/watch?v=eHW6GIJf_wU&ab_channel=BaraoPirapora


                                                                                                 

Geografia      Professora: Silvana

Se tiver acesso, assista aos vídeos nos links: https://www.youtube.com/watch?
v=wBGEO2wQLdE

https://www.youtube.com/watch?v=ZBs6thAL1RU

Habilidade: EF03GE01/ES Identificar  e comparar  aspectos culturais  dos grupos sociais  de
seus lugares  de vivência,  seja  na  cidade,  seja  no  campo,  investigando  também,  quais  as
contribuições culturais, sociais ou econômicas desses grupos para o local e para o estado do
Espírito Santo.

Para  melhorar  suas  condições  de  vida,  muitas  vezes,  o  ser  humano  modifica  a

paisagem natural de um lugar. 

• Paisagem natural: é constituída pelo relevo, pela vegetação, pelo clima, pelos rios e

por outros elementos do ambiente sem interferência do ser humano.

 •  Paisagem modificada:  é a paisagem natural  transformada pelo ser  humano.  Por

exemplo, a construção de casas, rodovias, túneis, barragens etc. 

As consequências são ruins: o ar e a água poluídos causam doenças, a derrubada de

florestas  provoca  mudanças  no  clima,  certas  espécies  de  animais  e  vegetais

desaparecem.

Hora das atividades:

1 – Responda no caderno:

 a) Quais são os elementos que formam a paisagem natural? 

 b) Quem modifica a paisagem natural? De que forma?

2 – Pesquise e cole no caderno, imagens de paisagens modificadas pelo homem para

facilitar seu transporte.



                                                                                                 

Ciências

FONTES DE LUZ: Natural ou Artificial

Habilidade: EF03CI03/ES Identificar os efeitos diferentes condições do ambiente em termos de som e
luz nos seres vivos e discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual.

https://www.youtube.com/watch?v=lgJIuUV5iLk

AS FONTES DE LUZ PODE SER: NATURAIS OU ARTIFICIAIS, LEIA ABAIXO.

                                                                                            

ESCREVA ABIXO DE CADA FIGURA QUAL É A  FONTE DE ENERGIA. NATURAL OU ARTIFICIAL.

https://www.youtube.com/watch?v=lgJIuUV5iLk


                                                                                                 

                                                                                                           

ARTE

 HABILIDADE: 
EF15AR02-03/ES Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto,
linha,  forma,  cor,  espaço,  movimento  etc.),  identificando-os  e  percebendo-os  nas
manifestações artísticas visuais estudadas como elementos que caracterizam visualmente
essas obras.

ATIVIDADE 1:
VAMOS COLOCAR IDENTIFICAÇÃO NO MATERIAL DE ARTE!!!!

Utilize a primeira folha do seu caderno de arte para criar uma linda capa personalizada 
para seu material.

Orientações:   1) No meio da folha escreva bem grande a para ARTE, você pode utilizar 
letras decoradas, manuscrita ou letra de forma.

2) Desenhe várias coisas que te faz feliz ao redor da palavra Arte.



                                                                                                 

      3) Pinte os desenhos com as cores que você mais gosta e escreva o seu nome, o nome da 
escola e turma.

ATIVIDADE 2:

4) Faça um bonito desenho no seu caderno e pinte somente com as cores secundárias.
(As cores secundárias são: roxo, verde e laranja)



                                                                                                 

 EDUCAÇÃO FÍSICA 

Preparei uma adaptação do jogo de futebol que pode ser realizado em dupla e
com espaço restrito. o aluno pode jogar contra qualquer membro da família. o
campo de jogo pode ser  construído com cadeiras,  mesas,  sofás ou qualquer
outro material  que  não permita  que  a  bola  saia  do espaço demarcado.  neste
mesmo campo é necessária uma abertura de ambos os lados para simbolizar as
traves do gol. o objetivo é fazer o gol entre essas aberturas. lembrando que a
bola pode ser substituída por bolinha de meias. 

Abaixo, segue fotos do campinho montados por mesas:



                                                                                                 

    INGLÊS

      BODY PARTS 

       VAMOS CONHECER AS PARTES DO CORPO EM INGLÊS?

OBJETIVO: Inserir a língua Inglesa no cotidiano do aluno; Identificar e ler corretamente as 

partes do corpo em Inglês.

01-LEIA COM ATENÇÃO:

FOOT: PÉ                                 MOUTH: BOCA

ARM: BRAÇO                           HAND: MÃO

NECK: PESCOÇO                    NOSE: NARIZ

EYE: OLHO                               HAIR: CABELO

EAR: ORELHA                                               

02-IDENTIFY AND  MATCH THE  BODY  PARTS ( IDENTIFIQUE  E  LIGUE):


