
 EMEF NOVA ESPERANÇA 

7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs 

 

Aluno(a):-------------------------------------------------Turma: 3° ANO  

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. 



 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
8- Produza no caderno um texto sobre um passeio que você fez com seus 
amigos,lembre de escrever um título,o local do passeio, quem estava com você e 
como foi o passeio. 



                     EMEF NOVA ESPERANÇA 

7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs 

Aluno(a):-------------------------------------------------Turma: 3° ANO  

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 

 
 



 

 

 



 
 

EMEF “NOVA ESPERANÇA” 
 

3°ANO – 7°Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):__________________________________________________ 

Turma:3° ano 

 

                                  CIÊNCIAS 

 Professora: Silvana de Oliveira Borges  

Se tiver acesso, assista o link: https://www.youtube.com/watch?v=qKtK52uY6i0 

                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=gpnix8R3gXc 

 
ESCOLHA UM ANIMAL E PESQUISEM SOBRE SUAS CARACTERÍSTICA E SEU MODO DE VIDA. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qKtK52uY6i0
https://www.youtube.com/watch?v=gpnix8R3gXc


 
HISTÓRIA 

Assista o link: https://www.facebook.com/arraia.pipokeira/videos/1443195095822201 

Festa Junina e o dia de São João 

As Festas Juninas vieram para nós como uma herança dos portugueses, que celebravam seus principais santos, 

como São Pedro, São Paulo, Santo Antônio e São João. Aqui no Brasil, celebramos o dia de São João no dia 24 

de Junho, mas na verdade comemoramos durante praticamente todo o mês, e essas festas ficaram conhecidas 

como Festas Juninas. As Festas Juninas aqui no Brasil acabaram ganhando um pouco dos nossos próprios 

costumes, com elementos da nossa cultura, do nosso folclore e nossas origens rurais. As Festas Juninas são muito 

valorizadas na região Nordeste do país, onde todos os anos arrastam milhares de turistas para conhecer o maior 

São João do Brasil. A festa que começou como uma forma de agradecer as chuvas nas lavouras, ainda traz esse 

espírito rural e caipira em sua essência, tanto nas comidas típicas, nas vestimentas e na música. Também é 

comemorada pelo nosso município de Piúma. A manifestação cultural é a força que mantém viva a história da 

formação de um povo. Em Piúma, um exemplo da tradição que já marcou seu lugar é a Quadrilha Pipokeira, há 

mais de duas décadas enriquece a programação cultural do município, levando alegria, muita cor, brilho e 

animação. 

Responda: 

1 – Qual dia é celebrado as festas juninas? 

______________________________________________________________________ 

2 - A Festa Junina foi trazida para o Brasil por quem? 

______________________________________________________________________ 

3 - Em qual região a festa Junina é mais valorizada? 

_____________________________________________________________________ 

4 – Como ela começou? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

 
 
 

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. 
 

https://www.facebook.com/arraia.pipokeira/videos/1443195095822201
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_junina


 
EMEF “NOVA ESPERANÇA” 

 

3°ANO – 7°Coletânea de Atividades Pedagógicas 

Aluno(a):__________________________________________________ 

Turma:3° ano 

 

                                                                  GEOGRAFIA 

Assista o vídeo da Festa Junina na Região Sudeste abaixo:                        

https://www.youtube.com/watch?v=fGyZhtTopM4 

Pesquisa sobre a Festa Junina na Região Sudeste  

Copie as perguntas e responda no caderno. 

1 - Nós moramos na Região Sudeste? (Desenhe um mapa do Brasil e suas regiões, a seguir, marque no 

mapa e onde se localiza a Região Sudeste) 

 

2- Vocês já tinham visto essa dança? Alguém já dançou assim? 

 

3 - Essa dança é igual a que temos na nossa escola e na nossa região?  

 

4 - O que tem de igual?  

 

5 - O que tem de diferente? 

 

6 - O que eles estão vestindo? 

 

7 - Tem diferença nos passos dos homens e das mulheres? Parece fácil ou difícil?   

 

8 - Nas outras regiões tem essa dança? 

 

9 – Escolha outra região sem ser a nossa região Sudeste e fale qual a diferença e semelhança entre a 

dança da festa Junina nessa região e na nossa.  

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. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fGyZhtTopM4


 
 

EMEF “NOVA ESPERANÇA”  
 3º ANO -  7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________ 

 

 

A construção de brinquedos com uso de sucata favorece a conscientização, a 
pesquisa, a construção, a criatividade, a imaginação e a viabilidade. A criação de um 
brinquedo a partir de sucata leva à aprendizagem, conhecimento, troca de interações 
sociais, alegria, respeito mútuo e cooperação. 

Vamos realizar esta atividade de ARTE com base nesta frase: 

MEU AMIGO ROBÔ 

 

Vamos construir um robô com material reciclável que temos em casa, tipo: 

• Embalagens de iogurte  

• Caixa sapato 

• Rolinhos de papel higiênico 

• Caixa sabonete 

• Garrafas pet 

• Tampinhas diversas 

• Caixa leite 

• Papel diversos, etc.. 

 

Basta ter muita criatividade e imaginação! 

Façam devagar, com bastante capricho!! 

 

Alguns Exemplos: 

   

   

 

 

 

Campo de Experiência: ARTES  
DESENVOLVER PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM ARTES VISUAIS, UTILIZANDO A MATERIALIDADE E  

A IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR A SUSTENTABILIDADE, REAPROVEITANDO MATERIAIS 
RECICLAVEIS. 

Habilidades: EF69AR06-ES 



 
 

EMEF “NOVA ESPERANÇA”  
 3º ANO -  7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________ 

NOME DA DISCIPLINA: ENGLISH 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM OU HABILIDADE (DO CURRÍCULO DO ES): 

CONHECER AS FRUTAS EM INGLES. IDENTIFICAR AS FRUTAS EM INGLÊS. 

RELACIONAR AS FRUTAS EM INGLÊS COM OUTROS ELEMENTOS. 

 
1- VAMOS CONHECER AS FRUTAS EM INGLÊS ? 

ASSISTA AO VÍDEO. 
OUÇA O ÁUDIO DO PROFESSOR E DEPOIS PINTE BEM BONITO. 

APÓS OUVIR A PRONÚNCIA, PINTE AS FRUTAS ABAIXO: 
 

 

 

1- DESENHE UMA CESTA COM AS SUAS FRUTAS PREFERIDAS E 
ESCREVA OS NOMES DELAS EM INGLÊS 



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. 

 
2-RELACIONE OS NOMES DAS FRUTAS, DEPOIS FAÇA UM 
COLORIDO BEM BONITO E ESCREVA O NOME DELAS ABAIXO: 

 
 
 
 
3-PINTE AS FRUTAS COM A COR CORRESPONDENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NOVA ESPERANÇA 

3° ANO - 7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

         Aluno(a):_______________________________________________Turma: 3º ANO 

Orientações: 
Ler com bastante atenção a atividade proposta, e qualquer dúvida, entrar em contato com o professor via whatsapp 

no particular. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

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

Habilidades:  

EF35EF04 – Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras 

e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e demais 

práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis. 

 

ATIVIDADE (14/06/2021) 

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

Dentro da pedagogia infantil, os jogos de construção são uma etapa de transição entre os jogos sim-

bólicos (faz-de-conta) e os jogos sociais (jogos de regra). Eles são de grande importância porque per-

mitem à criança explicitar sua visão de mundo concretamente, revelando seu universo interior (me-

dos, fantasias) por meio dessas construções. 
Fonte: Jogo de Construção e Criação | Acervo Educarede (aberta.org.br) 

 

 

Metodologia 

Esta atividade tem por objetivo fazer com que os alunos desenvolvam a criatividade e a capacidade 

de elaboração e expressão, além de conscientizá-los sobre a importância da reciclagem de materiais. 

A atividade irá trabalhar a criatividade do aluno. 

Abaixo teremos algumas dicas de materiais e o aluno, terá que criar algum brinquedo com os materiais 

recicláveis que estiverem em casa. 

Use sua imaginação. 

 

Materiais: 

Para sua realização serão necessárias sucatas higienizadas, que podem ser trazidas pelas crianças: 

• latas de alumínio; 

• embalagens de caixa de leite; 

• embalagens plásticas de garrafa (pet); 

• tampinhas de garrafa; 

• tubos e caixas de papelão; 

• jornais e revistas; 

• potes plásticos (manteiga, margarina) etc.  

https://www.aberta.org.br/educarede/2013/05/23/jogo-de-construcao-e-criacao/

