
EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA”  

3° ANO - 5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs   

Aluno(a): ___________________________________________________ Turma: _____  

Língua Portuguesa  

 Orientações:   

▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades;  

▪ Para uma melhor organização, siga as orientações. Iremos utilizar o livro PAES e o caderno  

▪ Lembre-se de colocar a data, a página e o número da atividade no caderno.  

 

Objetivos de aprendizagem: leitura de textos verbais, compreensão textual, utilização de pontuação, 

ordem alfabética, produção escrita de palavras, frases e textos, estudo da letra R, comparação de palavras 

quanto ao tamanho, identificação de semelhanças sonoras de palavras (rimas), leitura de poemas, sons de 

CH e X.  

Atividades no Livro Pé de Imaginação (volume 2) 

Semana de 26/04/2021 a 30/04/2021 

 Página 21 -  número 1 – desenvolver em seu caderno de língua portuguesa. Coloque as palavras em 

ordem e descubra o título do livro.  

 Número 2- Ouvir a primeira parte da Página história que a professora irá contar através de áudio e 

enviar no grupo.  

 Página 22 – leitura da primeira parte da história “Dom Ratão, o Rei da Confusão”  

 Página 23 – atividades números 1 a 6 responder no próprio livro. Número 7, copiar no caderno parte 

da história que aparece no livro.  

 Página 24 - atividades números 1 e 2, desenvolver no próprio livro. Será postado no grupo um vídeo 

para melhor entender sobre os sons de R e RR.  

 Página 25 – atividades 1 e 2 deverão ser desenvolvidas no livro. Será postado um vídeo explicando a 

classificação quanto ao número de sílabas.  

 Página 26- Ouvir a segunda parte da história “Dom Ratão, o Rei da Confusão”. O áudio será colocado 

no grupo.  

 Página 27 – atividades de 1 a 4 desenvolver no livro.  

 Página 28 – ler a terceira parte da história que consta na mesma página.  

 Página 29 – atividades 1, 2 e 3 deverão ser desenvolvidas no próprio livro. Para completar a atividade 

número 1, você deverá ir na página 110.  

 Página 30 – leitura do final da história  

 Página 31 – atividade número 1 – desenvolver no caderno de língua portuguesa. Nesta atividade, você 

deverá escrever alguns ditos populares da sua cidade ou Estado. Depois, escolha um deles, grave um 

vídeo e envie para a professora. Será colocado também no grupo alguns ditos populares para melhor 

compreender o que é.  

            Atividade número 2- desenvolver no livro.  

 Página 32 – desenvolver no livro. Como não estamos na escola, a atividade deverá ser realizada 

individualmente.  

 Página 33 – desenvolver a leitura completa do texto “Dom Ratão, o Rei da Confusão”, que se encontra 

nas páginas 108 a 111.  

 Página 34 – atividades 1 e 2, desenvolver no livro.  

 Página 38 – leitura do texto “Raimundo com palavras dentro de palavras”.  



 Página 39-  desenvolver as atividades 1 e 2 no livro.  

 Página 40-  pesquise alguns poemas, leia, escolha um deles e escreva no espaço apresentado no 

livro.  

 Página 41 – desenvolver no livro. Vocês deverão escrever palavras que rimam com:  

Escola, cigarra, borboleta, dado, sol, balão, passarinho, palhaço, inverno, natureza 

 Página 42 – desenvolver no livro as atividades 1, 2 e 3. Está pedindo para produzir coletivamente, 

porém não estamos em sala de aula, então deverá ser desenvolvido individualmente.  

 Página 43 – desenvolver no próprio livro.  

 Página 44 – desenvolver no livro.  

 Página 45 – leitura da parlenda  

 Página 46 – atividades 1 e 2, desenvolver no livro.  

 Página 47 – atividades 3 e 4, desenvolver no livro.  

 Página 48 – atividade 1 – leitura do poema visual. Será postado no grupo falando sobre o que é poema 

visual. Atividade 2 – Criar um poema visual.  

 

MATEMÁTICA 

Habilidades:  

EF04MA03/ES Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, 
utilizando estratégias diversas e técnicas operatórias convencionais, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, 
além de fazer estimativas do resultado. 

 

APRENDENDO COM MATERIAL DOURADO 

Nessa coletânea iremos estudar um pouco sobre um material muito legal chamado MATERIAL 

DOURADO. Esse material nos ajudará a realizar algumas operações. 

O material dourado é composto por várias peças e cada um representa um valor. 

      

 

 

 

 

 

 

           

 

Exercite: 

1) Escreve os valores correspondentes às peças do material dourado abaixo 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Maria tem uma coleção com 137 carrinhos. Este número é composto por: 

(   ) 1 centena, 3 dezenas e 7 unidades. 

(   ) 2 centenas, 6 dezenas e 4 unidades 

(   ) 6 centenas, 6 centenas e 6 dezenas 

3) Luciana comprou 289 figurinhas. Este número é composto por: 

(   ) 3 dezenas e 9 unidades 

(   ) 2 centenas, 8 dezenas e 9 unidades 

(   ) 2 centenas, 9 dezenas e 8 unidades  

4) Arme e efetue as operações abaixo: 

a) 149 + 121=   

b) 186 + 132= 

c) 254 + 140= 

d) 156 + 195= 

e) 278 + 179= 

5) Pinte as peças do material dourado de acordo com o número pedido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Atividade do livro didático de matemática “Ligamundo” 

 Páginas: 24 e 25 – Conteúdo Material dourado (Sistema de numeração decimal) 

 Números: 1, 2, 3, 4 e 5 (Responder no próprio livro de matemática) 

 



CIÊNCIAS 

 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES):  

 Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz por meio de objetos transparentes, 

translúcidos e opacos. 

 Identificar e diferenciar fontes naturais e artificiais de luz. 

 

FONTES DE LUZ 

 

As fontes de luz podem ser naturais ou artificiais. 

O sol é uma fonte primária de luz natural, enquanto que as lâmpadas são fontes de luz artificiais. 

A maioria das atividades humanas seria praticamente impossível se não existisse as fontes alternativas de 

luz, ela pode ser controlada de acordo com as vontades e necessidades do ser humano. 

 

Agora é com você! 

Baseado no texto acima responda. 

 

1- Qual é a diferença entre o sol e o lampião como fontes de luz? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2- Como o exemplo do sol e do lampião, faça uma lista de fontes de luz. Organize na tabela abaixo. 

FONTES NATURAIS DE LUZ FONTES ARTIFICIAIS DE LUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LUZ E OS OBJETOS 

 

Além de iluminar alguns ambientes a luz é capaz de atravessar alguns objetos. 

Nas construções de casa e prédios, há uma preocupação de se planejar onde ficarão as janelas e as portas 

e de que materiais serão feitas. 

Uma definição é importante: o material deve ser transparente, translúcido ou opaco? 

 

Leia o texto a seguir e observe os exemplos abaixo. 

Os corpos transparentes deixam que toda a luz passe, é como se fosse uma janela de vidro, que 

você pode ver tudo através dela. Os corpos translúcidos deixam quase toda a luz passe. Neste caso 

a luz passa "mais ou menos". Os corpos opacos não deixam que a luz passe. 

 

 



 
 

Que tal fazermos um experimento? 

Para o experimento você vai precisar: 

 Três copos transparentes 

 Uma jarra com água 

 Um pacotinho de suco, gelatina com sabor, ou pó de café. 

 Uma colher 

 Lápis e uma folha (para registro) 

 

LEIA COM MUITA ATENÇÃO! VOCÊ É CAPAZ! 

 

HISTÓRIA 

 

HABILIDADES: RECONHECER E VALORIZAR A CULTURA INDÍGENA CMO PARTE DA NOSSA 

PRÓPRIA CULTURA. 

 

TEMA: O MUNDO QUE QUEREMOS – 19 DE ABRIL – DIA NACIONAL DO ÍNDIO 

 
NESTE CAPÍTULO, VAMOS TER UM TEXTO INFORMATIVO SOBRE O POVO PATAXÓ! 

SABENDO QUE O POVO PATAXÓ É UMA DAS TRIBOS AINDA SOBREVIVENTES DOS ÍNDIOS 

BRASILEIROS, CONHECEREMOS UM POUCO MAIS DE SUA CULTURA E MODO DE VIDA; ASSIM COMO, 

NÃO PODERÍAMOS DEIXAR DE HOMENAGEAR NOSSOS IRMÃOS ÍNDIOS, OS PRIMEIROS 

HABITANTES DO NOSSO BRASIL,POR ISSO, TODO DIA 19 DE ABRIL, SÃO HOMENAGEADOS PARA 

QUE NUNCA DEIXEMOS DE LEMBRAR SEU PAPEL FUNDAMENTAL NA CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA 

DO NOSSO POVO! 

 

1. Leia o texto da página 20 do seu livro de história e responda as atividades da página 21 em seu 



próprio livro : 
2. Como a professora afirmou acima, nesta semana, no dia 19 de abril, homenageamos os ÍNDIOS 

BRASILEIROS, então, faça uma breve pesquisa em sua família sobre quais tipos de alimentos de 
cultura indígena vocês se alimentam na sua casa? Registre em seu caderno de história! Lembre-se: 
Coloque seu nome, a matéria e a data da atividade e sobre o que se trata a pesquisa: 

3. Agora que já pesquisou, você sabe que nossos índios são grandes artesãos e sempre criaram seus 
utensílios, tanto para caça, pesca, moradia, suas roupas(tangas), enfeites, colares, cocar, 
instrumentos muisicais, enfim.. são muitas as criações indígenas! Seu desafio é se inspirer na arte 
indígena e CRIAR ALGUM OBJETO INSPIRADO NA CULTURA INDIGENA. 

 

 

GEOGRAFIA 

 

HABILIDADES: DESPERTAR A CONSCIENCIA CIDADÃ, O RESPEITO AS DIFEREÇAS E AO 

OUTRO. 

CONTRIBUIR PARA UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E IGUALITÁRIA RESPEITANDO O DIREITO 

DE TODOS, PRINCIPALMENTE DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. 

 

TEMA: RESPEITO E DIREITO PARA TODOS! 

 
Nos capítulos anteriores, iniciamos o estudo dos lugares, das paisagens, dos espaços púlicos, refletimos um 

pouco sobre os nossos espaços e os que frenquentamos. Neste capítulo, vamos refletir e aprender à observar 

os locais e os espaços refletindo se eles estão aptos para todas as pessoas, principalmente aquelas que 

possuem necessidades especiais. 

ATIVIDADES 

1. Em seu livro didático, leia com atenção e observe bem as imagens das páginas 22 e 23, e reflita 

e responda no livro mesmo sobre a questão ao final da página. 

2. Leia e responda as questões da página 24: 

3. Na página 25, se você conseguir pesquisar na internet e achar a sugestão de leitura do livrinho 

“VENDO SEM ENXERGAR”, tente ler e refletir sobre essa linda história, vale a pena! E depois, 

responda as atividades 1, e 2 encerrando este capítulo! 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

Realize a atividade, para o desenvolvimento da sua coordenação motora. Ao terminar, se quiser 

pode colorir. Esta atividade contribuirá para a nota de participação. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INGLÊS  - ENGLISH 
OBJETIVO: Identificar os animais em Inglês trabalhando a escrita . 

                                         CROSSWORD : ANIMALS 

1 – ESCREVER OS  NOMES DOS ANIMAIS EM INGLÊS NA PALAVRA CRUZADA. 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTE 

 
Orientações: 

As imagens coloridas serão disponibilizadas nos grupos durante as aulas de arte. 

 

(EF15AR01-03/ES) Identificar e apreciar criticamente as formas distintas das artes visuais, enfatizando a 

produção artística moderna brasileira como propositora da independência cultural do país e cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

Tarsila do Amaral  

BIOGRAFIA: 

Tarsila do Amaral foi uma das maiores pintoras brasileiras. Nasceu em Capivari, interior de São Paulo, em 

1 de setembro de 1886. Estudou na capital de São Paulo e em Barcelona, na Espanha. Em suas obras 

utilizava cores vivas e formas geométricas, abordando temas sociais, cotidianos e paisagens do Brasil. As 

PATO 

BORBOLETA 

GATO 

PÁSSARO 

      LEÃO 

      MACACO 

      TIGRE 

CACHORRO 

 

 

 



obras mais conhecidas foram Abaporu e operários. Teve também uma filha, Dulce. Tarsila do Amaral 

faleceu na cidade de São Paulo em 17 de janeiro de 1973. Biografia de Tarsila do Amaral.  

 

ATIVIDADES: 

1- As pessoas retratadas na imagem parecem felizes? 

___________________________________________________________________________________ 

2- Faça um X na criança que segura a boneca. 

 

3- Circule as pessoas que não estão olhando para frente. 

 

4-  Quantos animais aparecem na imagem? 

___________________________________________________________________________________ 

 

5- Agora é com você, desenhe a sua família. 

 

  


