
 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PORTINHO 
ATIVIDADE ON-LINE 

11ª COLETÂNEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3º ANO A e B DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Anos  Iniciais 
2020 



 

 
Prefeitura Municipal de Piúma 

Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS 
DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

 

ESCOLA MUNICIPAL PORTINHO 

ALUNO (A):     

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA SÉRIE: 3º/TURMA: A/B 

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

 

Gênero textual: POESIA VISUAL é uma expressão poética não-formal que valoriza os efeitos 

visuais, ou seja, prioriza a formação de imagens. Essas imagens completam o sentido do 

poema e causam maior ar de expressão, podendo ser combinadas com outras linguagens 

artísticas. 

 

LEIA O POEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luiz Carlos Bragança Junior 
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1 – Interpretação do poema: 

A- Nesse poema, as palavras foram distribuídas pela página de forma diferente. Que 

imagem esse poema sugere? 

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

B - O que foi usado para compor esse poema visual? 

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

 

2 – Observe e responda: 

 
 
 
 

 
A – O que as letras e palavras da figura acima estão representando? 

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

B- Que palavra forma? 

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

C- Escreva as palavras que foram usadas para formar o poema. 

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

 

3 Observe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Que impressão essa imagem lhe causa? 

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

B- Que título você daria ao poema? 

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

C- Na sua opinião, por que a palavra VIDA aparece no poema? 

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



Prefeitura Municipal de Piúma 
Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS 

DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

 

ESCOLA MUNICIPAL PORTINHO 

ALUNO (A):    

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA SÉRIE: 3º/TURMA: A/B 

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

 

Tudo sobre medidas 

 

O metro é a unidade de medida de comprimento, sendo dividido em 100 pedaços do 

mesmo tamanho, chamados de centímetros. Obs.: 1 metro = 100 centímetros. 

Com ele podemos medir comprimento, a largura ou a espessura de objetos, a altura 

das pessoas, etc. 

Veja alguns objetos usados para medir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Complete as frases usando os nomes dos instrumentos acima. 

 

A-  A costureira usa a ................................... para tirar as medidas da freguesa. 

B-  O aluno usa a........................................... na escola. 

C-  O vendedor usa o ..................................... para medir o tecido. 

D- O pedreiro usa a ...................................... . 

E-  1 metro tem ....................... centímetros. 

 

2- Qual é o comprimento em centímetros (cm) do lápis, da borracha e do clips? 
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A- Comprimento do lápis = .............................. 

B- Comprimento da borracha = ........................ 

C- Comprimento do clips = ................................ 

 

3- Observe a figura e preencha o quadro em metros (m): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANIMAIS ALTURA EM METROS 

GIRAFA 
 

ELEFANTE 
 

LEÃO 
 

4- A biblioteca da escola tem 5 mesas com 4 cadeiras cada. Quantos alunos podem 

ir à biblioteca e ficar sentados? 

Cálculo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resposta: 

.................................................................................................................. 
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NOME DO ALUNO:  SÉRIE/TURMA: 3° ANO A e B 

INGLÊS 
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GEOGRAFIA 
 

PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO E CONSUMO 
 

Você sabia que além das atividades econômicas, algumas ações que praticamos no nosso 

dia a dia, também podem prejudicar o meio ambiente. Você já percebeu que, todos os 

dias geramos uma certa quantidade de lixo? E o que pode ocorrer quando esse lixo não 

descartado corretamente? 

Se forem jogados nas ruas ou nas calçadas, os resíduos sólidos podem ser carregados 

pelo vento e pela água da chuva e levados até os rios, lagoas e mares, contaminado suas 

águas. Por isso os resíduos sólidos devem ser depositados adequados como nas lixeiras 

de coleta seletiva. 

A coleta de lixo e vital, a saúde da comunidade. 

Se o lixo não fosse recolhido todos os lugares 

estariam sujos, poluídos infestado de insetos e 

seria insuportável viver neles. Mas se por outro 

lado esse lixo for recolhido e jogado em aterro 

sanitário ou lixão ele levará muito se muitos 

anos para se decompor, apodrecer e se 

misturar a terra novamente. Por isso a solução 

e reciclar principalmente vidros, plásticos e 

metais. 

 

Miguel reuniu alguns lixos recicláveis que encontrou na sua casa e agora deve coloca-los no 

recipiente correto. Pinte cada recipiente de uma cor, respeitando as cores usadas pelos materiais. 

Em seguida leia o nome dos itens que ele recolheu e coloque na lista correta. 
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HISTÓRIA 

 

TRABALHO NO CAMPO E NA CIDADE 

Vamos conhecer as principais formas de trabalho feitos no campo e na cidade. 

TRABALHO NO CAMPO 

Os principais trabalhos feitos no campo são agricultura (cultivo da terra), a pecuária (criação dos 

animais), e o extrativismo (extração dos recursos naturais). 

Agricultura- é o cultivo de plantas para produzir alimentos e outros produtos de que necessitamos. 

As mais importantes tarefas da agricultura são limpar o terreno, cavar, semear, regar, podar e 

colher. No campo a maioria das atividades é feita com as mãos, já em outras usam-se ferramentas 

e maquinas. De uma maneira ou de outra os grãos são colocados em sacos, verduras, frutas e 

legumes são guardados em caixotes ou caixas. 

Pecuária – é a criação dos animais para servirem como alimentos no trabalho e no transporte de 

pessoas e de produtos. No campo se criam boi, vacas, bodes, cabras, carneiros, ovelhas, bodes 

e cabras, porcos e porcas. Criam -se também aves (galos, galinhas, patos, perus e outros). A 

pecuária oferece, carne, leite e ovos para o consumo da população e para fabricação de outros 

produtos como salsicha, linguiça, queijo, iogurte, maionese, doces etc. 

Extrativismo vegetal, animal mineral- é a atividade que consiste em extrair da natureza os 

recursos que necessitamos. Esses recursos podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. 

Atividades 

1- Encontre no diagrama a seguir atividades relacionadas a agricultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Escreva o nome dessas atividades na ordem que elas acontecem: 

1   2   

3   4   

5   6   
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Observando o céu 
 

Imagina que você é um astronauta e está no espaço, observando a terra. Como você a 

descreveria? 
 

Agora descreva a terra com base com base nas características que você observa no seu 

dia a dia 
 

Você já observou o céu durante o dia e durante a noite? O que você identificou no céu 

em cada um desses períodos do dia? 
 

Ao observar o céu durante o dia, geralmente, podemos identificar O sol e, durante a noite 

a lua e as estrelas. A Lua, O Sol e as outras estrelas e a própria terra são astros do 

universo. O universo é formado por todos os astros, pelo espaço existente entre eles e 

por tudo que existe no espaço. Entre os astros que compõem o universo podemos citar 

os planetas, as estrelas e os satélites naturais. Durante o dia podemos observar o sol no 

céu e os ambientes são iluminados diretamente pela luz sola. O sol é a estrela mais 

próxima da terra. As estrelas são astros que emitem luz própria, esses astros que emitem 

luz própria são chamados de astros luminosos. No período do dia, a luz solar ofusca a 

luz das demais estrelas e por isso não conseguimos observa-las no céu, no período da 

noite quando o sol se põe, a luz solar não atinge a porção da terra onde estamos, nesse 

período, é possível observar as demais estrelas e a lua no céu. 
 

ATIVIDADES 
 

Observe o por algum tempo o céu durante o dia e depois durante a noite, e por meio de 

uma ilustração, ou de um vídeo registre o que viram durante esse período. 
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EDUCAÇÃO FISICA 
 

Profª Beatriz 

VIDEOAULA 
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ATIVIDADE 1: VAMOS BRINCAR DE VACA AMARELA? 
 

A vaca amarela é uma lenda tradicional do Folclore Brasileiro. Consiste num desafio para 

que todos fiquem calados. Esta brincadeira possui muitas variações, vamos conhecer uma 

delas. 
 

Vaca amarela 

Pulou a janela 

Quem falar primeiro 

Tem que correr atrás dela. 

Agora, no seu caderno faça um lindo desenho para representar a parlenda “vaca amarela”. 
 

 

ATIVIDADE 2: 
 

Existe um pintor que certamente não conhecia a parlenda da “vaca amarela”, mas, pintou 

um quadro com este nome. 

Franz Marc nasceu na Alemanha e gostava muito de pintar animais. Começou a pintar 

através da influência de seu pai que também era pintor profissional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Franz Marc pintou, eu também pinto!!!!!! 

 

Agora é a sua vez!Use toda a sua criatividade e faça no seu caderno uma releitiura da 

obra de Franz Marc, Vaca Amarela. 


