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EMEF “NOVA ESPERANÇA” 

 
3°ANO – 6°Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):   
 

Campo de Experiência: Língua portuguesa 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); 
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, utilização de 

acentuação e produção de texto. 

1- Vamos relebrar a leitura do (O papagaio tagarela) por meio de vídeo. 

 

 
2- Na página ,44 vem trazendo 3 atividades para realizar referente a história do 

papagaio. A atividade você irá completar os espaços de acordo com a sua imaginação. 

A atividade número 2, você deverá seguir os comandos da questão. Na atividade 

número 3 vamos estudar os sons da letra C. 

3- Na página 45 faremos a leitura do texto conforme orientação da professora. 

4- Estudo sobre o gênero textual (Bilhete) e nas páginas 46 vamos produzir um bilhete 

conforme a atividade do livro. 

5- Na página 47 faremos a leitura do e-mail da dona coruja, em seguida realizaremos 

as atividades da página 48. 

6- Estudo sobre o e-mail e suas utilidades, seguidas de leitura na página 49 e produção 

escrita na página 50. 

7- Ditado de frases por meio de vídeo ou áudio de WhatsApp, com leitura das mesmas 

para a professora. 

8- Exibição de vídeo sobre o meio ambiente e a ação do homem, com participação 

oral dos alunos. 
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ALUNO(A):  DATA: 

PROFESSORA: EDIANA  

Campo de Experiência: Matemática 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); 

 

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até duas ordens, 
com os significados de juntar, acrescentar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais 

 
 

1-Realização das atividades do livro didático de matemática da página 23 a 24, com 
ajuda dos familiares e explicação da professora por meio de vídeos explicativos e áudio 
no WhatsApp. 
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ALUNO(A):  DATA: 

PROFESSORA: EDIANA 3 º ANO 

Campo de Experiência: Matemática 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); 

 
ATIVIDADE DE FIXAÇÃO 
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Campo de Experiência: Modo de vida dos animais. 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); (EF03CI04/ES) identificar características sobre 

o modo de vida. 
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CIÊNCIAS 

Professora: Silvana de Oliveira Borges 
Se tiver acesso, assista o vídeo no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=M3fPl9WhUXY&ab_channel=XDEducation 
 

 

A erosão do solo ocorre intensamente quando a vegetação é retirada do solo e ele fica desprotegido. Pode 

ser provocada pela ação do vento e da água, arrastando parte do solo e seus nutrientes. Para evitar a erosão, 

é preciso manter a vegetação que cobre o solo. 

• O solo arenoso não segura água. É um solo seco. Um solo seco pode ser irrigado e um solo muito úmido 

precisa ser drenado. 

Hora da atividade: 
 

1 - Quando ocorre a erosão do solo? 
 

2 – O que pode causar a erosão do solo? 
 
 

 

 

 

3- Quais são as possíveis consequências da erosão? 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M3fPl9WhUXY&ab_channel=XDEducation
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Campo de Experiência: A produção do marcos da memória: a cidade e o campo. 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); (EF03CI07/ES) Identificar semelhança e 

diferenças existentes entre comunidades. 

 
= 

HISTÓRIA 
 

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: 
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Campo de Experiência: 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); (EF03GE04/ES)Explicar como os processos 

naturais e históricos atuam na produção e na mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares 

de vivência, comparando-os a outros lugares e relacionando os elementos naturais e culturais da paisagem 

para entender as relações sociais estabelecidas. 

 
 
 

 
 

GEOGRAFIA 

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 
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Campo de Experiência: ARTES 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): EXPLORAR E RECONHECER 
ELEMENTOS CONSTUTIVOS DAS ARTES VISUAIS. 
HABILIDADE:(EF15AR02-01-ES) 

 
 

 

3º ANO – 6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs 

Aluno(a):   

 

NA ARTE AS LINHAS PODEM VARIAR DE DIREÇÃO, TAMANHO, ESPESSURA E COR, POR EXEMPLO, UMA LINHA PODE SER 

RETA, LONGA, GROSSA OU, PODE SER CURVA, CURTA E FINA. OBSERVE ABAIXO ALGUNS TIPOS DE LINHAS: 
 

 

ATIVIDADE: 
 

FAÇA O DESENHO DO MODELO E EM SEGUIDA UTILIZE AS LINHAS DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO. 

MONTANHA: LINHA CURVA; COQUEIRO: LINHA PONTILHADA; AREA DO COQUEIRO: LINHA ONDULADA; 
AREA ABAIXO DA MONTANHA: LINHA ESPIRAL; FUNDO: LINHA RETA. 

 



ALUNO(A) DATA: 

NOME DA DISCIPLINA: ENGLISH 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM OU HABILIDADE (DO CURRÍCULO DO ES): CONHECER 
OS ANIMAIS EM INGLES. IDENTIFICAR OS ANIMAIS EM INGLÊS. RELACIONAR OS 
ANIMAIS EM INGLÊS COM OUTROS ELEMENTOS. 

3° ANO– ANO: 2021 

 

 

 

1- VAMOS CONHECER ANIMAIS EM INGLÊS ? 

ASSISTA AO VÍDEO. 

OUÇA O ÁUDIO DO PROFESSOR E DEPOIS PINTE BEM BONITO. 

1- APÓS OUVIR A PRONÚNCIA, PINTE OS ANIMAIS ABAIXO: 
 



ALUNO(A) DATA: 

NOME DA DISCIPLINA: ENGLISH 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM OU HABILIDADE (DO CURRÍCULO DO ES): CONHECER 
OS ANIMAIS EM INGLES. IDENTIFICAR OS ANIMAIS EM INGLÊS. RELACIONAR OS 
ANIMAIS EM INGLÊS COM OUTROS ELEMENTOS. 
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2-LIGUE O ANIMAL COM O NOME EM INGLÊS. 
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Orientações: 
Ler com bastante atenção a atividade proposta, e qualquer dúvida, entrar em contato com o professor 

via whatsapp no particular. 

 

3° ANO - 6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a): Turma: 3º ANO 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivos de aprendizagem: Contribuir para a elaboração de um brinquedo. 

Habilidades: EF35EF01-04/ES – Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo 

aqueles de matriz indígena, africana, europeia, entre outras, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio 

histórico-cultural. 
 

ATIVIDADE 

 
Explicação da atividade pelo professor por meio de vídeo ou áudio. 

 
A Simplicidade tradicional dos brinquedos envolve muito a emoção e expressão dos alunos, ajuda muito no processo de 

ensino aprendizagem. O professor deve estar sempre presente buscando sempre inovação e reflexão. Resgatar a cultura 

tradicional, proporcionar conhecimento de quem não teve o prazer e visar a importância da educação ambiental em 

sala de aula. 

 
Os resíduos são gerados pelas pessoas e vem crescendo muito diante das indústrias alimentícias. Há um enorme impacto 

através disto e somos responsáveis pela sustentabilidade mundial, esta educação se aprende em casa com familiares e 

principalmente na escola, onde há uma gama de projetos e inovações. 

 
Metodologia 

 

Materiais: 
 

Qualquer tipo de copo plástico ou garrafinha, tampinhas de garrafas pet ou pedrinhas e barbante. 
 

O objetivo da atividade é acertar ao alvo. A construção é amarrar uma corda no meio do copo, no fundo, e na ponta da 
corda embaixo, colocar a tampinha ou pedrinha. 

 

As figuras ilustrativas mostram outras formas de usar materiais recicláveis para produção. 
 

 
Figura - Acerte o orifício 


