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PROFESSORAS: SILVANA SANTOS COSTA/SIMONE LAVINE M. DOS SANTOS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA. 

Gênero textual: 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. 

 

1 – Leia o texto abaixo e responda:  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Escolha um lugar para ser o pique e quem vai ficar nele. O jogador escolhido fica de 
costas e olhos fechados no pique, contando até o número combinado.  
Enquanto isso o resto do grupo tem de se esconder. Quando terminar de contar, o 
jogador vai procurar os companheiros.  
Quem está escondido tem que correr até o pique para se salvar. Quando encontrar 
alguém, o jogador que está procurando tem de voltar e dizer onde é que viu o 
companheiro.  
Se o jogador encontrado chegar ao pique primeiro que o que está procurando, ele se 
salva.  
O primeiro que for pego é quem vai contar o pique na próxima rodada. Se todo mundo for 

salvo, a brincadeira continua com a mesma pessoa que iniciou a brincadeira.  
 
 

a) Qual o objetivo do texto ter sido escrito? 
_________________________________________________________________ 

 
b) Em quantas etapas a brincadeira foi explicada?  

 

__________________________________________________________________
__  
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c) Em sua opinião, é importante explicar a brincadeira quando alguns participantes 
não conhecem? Por quê? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

d) De onde foi retirado esse texto?  
 

__________________________________________________________________  
 

e) Em qual data ele foi escrito? 
__________________________________________________________________  
 

f) Que tipo de texto é esse? 
__________________________________________________________________ 

2- Observe a dobradura do barquinho abaixo e escreva as instruções.  

1- __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2- __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3- __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4- __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5- __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6- __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7- __________________________________________________________________ 

 

ESCOLA MUNICIPAL PORTINHO 

    NOME:___________________________________________________SÉRIE: 3º/TURMA: 

A/B 

    PROFESSORAS: Silvana Santos Costa e Simone Lavine M. Dos Santos 

 

1- O gráfico representa o número de aniversariante da classe em cada mês. 

A  

     

 
a) Qual mês tem mais aniversariantes? 

________________________________________________________________ 

b) Há algum mês que não tem aniversariante? 

_______________________________________________________________ 

c) Quantos alunos há nessa classe? 

_______________________________________________________________ 

d) Qual é o mês do seu aniversário? 

______________________________________________________________ 

e) Escreva os meses do 

ano:____________________________________________________________ 

f)  
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2- Vamos dividir? 

 

                                                              12 : 3 = ______ 

 

 

      

                                                                    10  : 2 = ______ 

 

 

DOMINÓ DA MULTIPLICAÇÃO 

INSTRUÇÃO DO JOGO 

1. Divida as peças igualmente entre os participantes. 

2. Decida quem jogará a primeira peça (pode ser através do par ou ímpar, uni-duni-tê 

e etc…) 

3. O primeiro jogador a direita, coloca uma peça que resolva a tabuada da peça 

colocada pelo primeiro jogador. E assim vai indo sucessivamente. 
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4. Ganha o primeiro a colocar todas as peças na mesa. 
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ATIVIDADE DE ARTES 3º ANO 
 

COLAGEM E AFASTAMENTO 
 

COLLAGE é um termo francês usado para uma pintura diferente, na qual usamos papéis 
ou outros materiais. 
 
Para a realização da atividade vamos precisar de: Uma figura grande, pode ser recorte de 
jornais, revistas ou um desenho seu, cola, tesoura e o seu caderno de arte. 
 
Você vai recortar a figura que você escolheu em várias partes (pode ser em tiras, 
triângulos, etc.) e depois vai colar as partes no caderno mantendo um espaço entre as 
partes recortadas.  
 
Exemplos:  
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NOME DA ESCOLA: PORTINHO 

NOME DO ALUNO: 

SÉRIE/TURMA: 3° ANO 

 

                    SUBJECT: ANIMALS 

01-Write the names of the animals in the correct place: 

 
 

      
       LAND ANIMALS 

 
     WATER ANIMALS 

 
        AIR ANIMALS 
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CIÊNCIAS 

 COMO NASCEM OS ANIMAIS  

 

Assista ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=NlmdKG86YME (animais ovíparos 

,vivíparos e ovovivíparos) 

 

 
 

ATIVIDADE  

 

1- Organize os animais no quadro abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NlmdKG86YME
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ESCOLA MUNICIPAL PORTINHO 

ALUNO : 

SÉRIE/TURMA: 3º A/B  

HISTÓRIA  

MARCOS HISTÓRICOS DE CIDADES BRASILEIRAS  

 Marco histórico – é o nome que se dá a um edifício, lugar ou objeto que possui 

grande importância histórica. Conheça agora alguns marcos históricos de cidade 

brasileiras. 

Durante muito tempo, o Brasil pertenceu a Portugal. Isto é, foi governado pelo rei 

de Portugal. Dono de grande poder em 1625 o rei criou a ‘’A casa de Haver o Peso 

“, um posto para conferir mercadorias e cobrar imposto. Esse posto deu origem ao 

mercado de nome “Ver o Peso”, um marco histórico da cidade de Belém. Nesse 

mercado são vendidos especiarias, peixes e carnes da região além de produtos 

vindos de outros países. 

Ao longo do tempo o mercado sofreu grandes mudanças e hoje é um dos lugares 

mais visitados da cidade.  

 
Vista externa do Mercado Ver o  Peso 

– Belém -PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONDA  

1- O que são marcos históricos  ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2-  No município em que você vive, existe algum edifício ou lugar que tem grande importância 

histórica ? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3- Você já o visitou? Se a resposta for sim o que aprendeu durante a visita? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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                                                GEOGRAFIA 

O SER HUMANO E AS PAISAGENS. 

As paisagens não são transformadas apenas pela ação de elementos da natureza. Em 

muitas delas as mudanças ocorridas são realizadas pelos seres humanos. 

As pessoas transformam as paisagens por diferentes motivos, como pela necessidade de 

produzir alimentos, de consumir produtos, construir moradias de abrir novos caminhos, 

por meio de ruas e estradas, extrair recursos da natureza como para geração de energia 

etc. Portanto as pessoas por meio do trabalho, transformam as paisagens para atender 

suas necessidades. 

TRANSFORMAÇÃO DAS PAISAGENS E OS PROBLEMAS AMBIENTAIS  

Você sabia que muitas atividades econômicas que o ser humano desenvolve são 

responsáveis por grande parte dos problemas ambientais de que temos notícias 

atualmente?  Esses problemas acontecem tanto na cidade quanto no campo. 

OBSERVE AS IMAGENS E RESPONDA: 

1                                                                                        2 

 

 

 

 

 

a) Qual imagem retrata um problema ambiental no espaço rural? ____________________ 

b) Como a natureza está sendo prejudicada em cada uma das situações mostrada nas 

fotos? 

Foto1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foto 2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Indústrias que libram gases 

tóxicos no ambiente causam 

poluição do ar. Essa poluição 

prejudica a saúde das 

pessoas, podendo causar 

doenças respiratórias. 

                                                 
No   campo, as atividades 

agropecuárias vêm ocupando 

áreas cada vez maiores. Para 

isso extensas áreas de 

vegetação natural são 

desmatadas para dar lugar a 

lavoura e as pastagens. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: BeatrizCASouza 

 ALUNO:_________________________________________________________________SÉRIE/TURMA:_____________ 

ATIVIDADE “ BRINCADEIRAS RÍTMICAS – SIGA TEUS PÉS E MÃOS” 

 MATERIAL:    

 1(UM) APARELHO DE REPRODUÇÃO DE SOM e ou VÍDEO  

 PAPEL BRANCO (de caderno ou Chamex) + LÁPIS OU CANETINHA + TESOURA + 

FITA ADESIVA OU “COPIE DA INTERNET E IMPRIMA” :  VOCÊS 

IRÃO FAZER 7 (SETE) DESENHOS DO CONTORNO DE SUAS MÃOS e 11(ONZE) 

DE SEUS PÉS – VEJA FIG. AO  

 
 
 
 

............................................................................................................................. ....................................... 

 ESPAÇO pra ATIVIDADE e COMO FAZER: 

 ESPAÇO: Arranje um espaço Igual ao da figura acima, aonde 

possam movimentar-se agachados, dando uns 6(seis) passos á frente.  

  COMO FAZER:  LINK DO VÍDEO - https://youtu.be/mxs4p_xLQEo 

1º- Desenhe numa folha branca os contornos de seus pés e mãos ou 

imprima da internet. Façam 7(sete) desenhos de suas mãos e 11(onze) 

dos seus pés. (vejam a figura acima). 

 

2º Recorte seus contornos(de pés e mãos) com a tesoura, e Cole-os de três em três , 

um ao lado do outro em 6(seis) filas e 3(três) colunas, com fita adesiva no chão (veja 

figura acima)      >>> PORÉM! Alterne os trios, ex:(Cole um pé+ uma mão+um pé... 

depois na 2ª linha— uma mão + uma mão+ um pé..e assim vai até chegar na 6ª linha). 

3º SE BRINCA ASSIM... Tente andar até chegar na 6ª fileira, colocando suas mãos e pés 

sobre as figuras dos pés e mãos colados no chão! (veja figura acima e no vídeo!) 

>>>PORÉM, DEVE SER FEITA AO SOM DE UMA CANTIGA “QUE VC ESCOLHER!!” E ANTES 

DELA TERMINAR!  OBS: O MEU EXEMPLO DE CANTIGA ESTÁ AQUI! MAS VC PODE 

ESCOLHER OUTRA!”  LINK DA CANTIGA: https://www.youtube.com/watch?v=CyL-he80VK8    
 

  

 

 

SE CONSEGUIR, PARABÊNS! SE NÃO! PARABÊNS PELA TENTATIVA E   

TENTE DE NOVO!                                        DIVIRTAM-SE! M  

ASSIST
AM AO 
VÍDEO 

https://youtu.be/mxs4p_xLQEo
https://www.youtube.com/watch?v=CyL-he80VK8

