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ESCOLA MUNICIPAL PORTINHO 

3° ANO – 2 ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

Orientações: Acompanhe aos videos postados no grupo. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): Leitura e compreensão de 

textos e verbais, estabelecimento de relação intertextualidade, leitura e compreensão de 

textos verbais, uso de estratégia de leitura: inferência e antecipação; 

 

 

 

 

 

Questão 1: Leia o conto “Pé de imaginação” escrito por Amália Simonetti, com a ajuda de 

alguém de sua família (pág. 10 a 11). 

Atividade no livro PAES (pág. 12 nº 1, 2 e 3); 

 

1- Faça a cruzadinha e depois leia as palavras em voz alta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que é conto? 

É uma obra de ficção. Cria um universo de seres e acontecimentos de 

ficção, fantasia e imaginação. O conto apresenta um narrador, 

personagens e enredo. 
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2- Agora selecione os substantivos da cruzadinha: 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 09 de março de 2021. 

Questão 2. 

Atividade no livro PAES (pág. 13 (nº 2), pág.14 (nº 1 e 2). 

Data: 10 de março de 2021. 

Atividade nº 1 (pág.15). Copie o texto “ Sonhei com a minha imaginação”, com letra cursiva 

(manuscrita). 

Data: 11 de março de 2021. 

Atividade no livro PAES (pág. 16 nº 1 e 2). 

Data: 12 de março de 2021. 

Texto-base: A revolta das letras. 

Atividade 1- Leitura do texto no livro PAES pág.17. 

Atividade 2 - pág. 18 nº1. 

Data: 16 de março de 2021. 

Atividade no livro PAES (pág.19 nº 1, 2 e 3).- pág.20 (nº 1 e 2). 

Data: 17 de março de 2021. 

Leitura do texto no livro PAES pág.21 

Data: 18 de março de 2021. 

Atividade no livro PAES pág.23 (nº2), pág.24(nº2), pág. 26 nº1 e 2 
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MATEMÁTICA 

Observe a tabela de quantidade de frutas, responda as questões e marque as alternativas 

corretas: 

FRUTAS QUANTIDADE 

Banana 103 

Goiaba 150 

Caqui 135 

Abacate 80 

Maçã 103 

Abacaxi 240 

Laranja 75 

 

1- Qual o total de quantidade das seguintes frutas: goiaba e laranja? 

(  )  205 

(  ) 225 

(  ) 185 

(  ) 75 

2- Quais são as frutas que tem a mesma quantidade? 

(  ) Maçã e laranja; 

(  ) Banana e laranja; 

(  ) Abacaxi  e caqui; 

(  ) Abacate e laranja; 

 

3- Quantas goiabas tem a mais que laranjas? 

(  ) 85 

(  ) 75 

(  ) 100 

(  ) 50 

 

4- Marque com um X, a alternativa que mostra a ordem crescente das quantidades das 

frutas: 

(  ) 75-80-240-103-135-150 

(  ) 80-103-135-150- 240- 75 

(  ) 75-80-103-135-150-240 

(  ) 75-80-103-135-240-150 
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5- Marque com um X  a alternativa que representa somente os números pares: 

(  ) 80-135-240 

(  ) 150-240-80 

(  ) 75-135-150 

(  ) 103-80-150 

 

6-Maria Clara fez uma pesquisa com os amigos da escola, para descobrir qual a fruta 

que eles mais gostavam. Ela colocou o resultado da pesquisa no gráfico. 

 

a) Qual a fruta favorita dos alunos?........................................................ 

b) Qual a fruta preferida por uma dezena de alunos?............................ 

c) Quantos alunos preferiram morango e uva?....................................... 

d) Quantos alunos preferiram laranja e limão?........................................ 

e) Qual a diferença entre a quantidade de alunos que gostam de uva e de 

laranja?..................................................................................................... 
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6- Resolva as operações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA     

Objetivo: O jogo da memória e o jogo dos sete erros nos proporcionam a prática da concentração,  

aperfeiçoando e desenvolvendo o raciocínio quando se relaciona as imagens e sequência das imagens. 

 

 

Observe as imagens abaixo, compare-as e encontre sete erros. A imagem número 1 esta correta, 

portanto marque os erros na imagem número 2. Muita atenção!  
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Inglês 

 

BODY  PARTS 

 

OBJETIVO: Inserir a Língua Inglesa no cotidiano da criança. Ler e identificar corretamente as partes do corpo 

em Inglês. 

 

01-READ ( LEIA): 

 

MOUTH: BOCA 

ARM: BRAÇO                                                HAND: MÃO 

NECK: PESCOÇO                                         NOSE: NARIZ 

EYE: OLHO                                                    HAIR: CABELO 

EAR: ORELHA                                               FOOT: PÉ 

 

02-IDENTIFY AND  MATCH THE  BODY  PARTS ( IDENTIFIQUE  E  LIGUE): 
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Arte 

 

Orientações:  

*Os textos informativos e a imagem deverão ser colados no caderno de Arte. 

 

*A imagem da obra Cachorro de Romero Brito deve ser colorido com lápis de cor, 

canetinha ou giz de cera usando apenas as cores quentes listadas no texto informativo. 

Após colorido deverá ser colado no caderno. 

 

*A outra atividade, utilizando papéis coloridos (de revistas, jornais, encartes e sobras de 

papéis que tenham em casa) o aluno deverá fazer uma composição em formas 

geométricas. Esta atividade deverá ser feita no caderno. 

 

     

 

 

Objetivo: Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cores 

quentes e frias). 

 Cores quentes: no grupo das  cores quentes  está o vermelho, o laranja e o amarelo. As cores 

quentes são aquelas que transmitem sensação de calor, alegria, Verão, fogo, luz e descontração.  

Enquanto no grupo das cores frias está o azul, violeta e verde. ... Todas as cores que na sua 

mistura leva azul e verde são chamadas de Cores Frias. As cores frias nos dão a sensação de frio, 

frescor, Inverno e tranqüilidade. O branco e os cinzentos claros também são cores frias. 
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BRITO, Romero. Cachorro 

Esta imagem da obra de arte de Romero Brito deverá ser colorida usando apenas cores 

quentes. 

Atividade no caderno: utilizando qualquer papel que tenha em casa o aluno deverá fazer uma 

composição utilizando formas geométricas nas cores frias. 

 

CIÊNCIAS 

Orientações:  

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

▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno do aluno para 

melhor organização;  

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

 

 

Habilidades: Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz por meio de objetos 

transparentes (copos, janelas de vidro, lentes, prismas, água etc.), no contato com superfícies 

polidas (espelhos) e na intersecção com objetos opacos (paredes, pratos, pessoas e outros objetos 

de uso cotidiano), selecionando exemplos de aplicações tecnológicas desse fenômeno. 
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A HISTÓRIA DA ILUMINAÇÃO 

 

 

 Durante muitos anos, a única fonte de iluminação que as pessoas 

tinham era o Sol. Depois de algum tempo, aprenderam usar a luz 

proveniente do fogo. Esse é o princípio básico de funcionamento de 

velas e de lampiões. A vela é um invento muito antigo, e ainda o 

utilizamos quando há ausência de luz elétrica. 

Para enxergar nós não dependemos somente dos olhos, mas também 

da presença de uma fonte de luz ambiente, seja ela natural ou artificial. 

Luz é a existência de claridade sobre algo (objetos, pessoas, etc). A luz 

pode ser natural – quando o objeto recebe a luz do Sol e artificial – 

quando o objeto recebe luz artificial (de uma lâmpada, lanterna, vela 

etc). 

 

 

 

De acordo com o texto acima, responda as questões.  

 

a) Explique como os ambientes eram iluminados quando não existiam lâmpadas?  

 

 

 

b) O Sol é uma fonte de energia natural. Escreva dois exemplos de fontes de energia criadas 

pelos seres humanos. 
  

c) Atualmente, qual é a principal fonte de iluminação utilizada por nós?  

 

 

2) Complete as frases com as palavras do quadro. 

 

Fonte de luz - lâmpada - natural - sol - exemplo 

 

 

a) A luz tem origem em uma ____________________________________. 
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HISTÓRIA 

 

Orientações:  

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

▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno do aluno para 

melhor organização;  

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

 

Habilidades:  

Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas, produzir e registrar 

acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região em que vive. Escolher fatos coletados 

de diferentes fontes (relatos orais, fotografias antigas, documentos, objetos etc.) que dizem respeito à 

história da cidade ou da região, investigando as motivações dos feriados locais, sujeitos históricos, 

transformações espaciais e temporais, movimentos sociais, deslocamentos de pessoas, povos e 

comunidades tradicionais que protagonizaram a história da região. 

 

AS ORIGENS DO NOSSO MUNICÍPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piúma é o nosso município e é o lugar onde vivemos. 

Vivendo aqui, você faz parte da população do município de Piúma. É aqui que você mora e que fica 

sua casa e sua escola. É o seu lugar de vida, todo ser humano tem um lugar de vida 

A palavra Piúma é de origem indígena. Tudo indica que ela venha da palavra Pium, que em língua tupi, 

significa mosquito que pica. Há também a possibilidade do nome Piúma vir de outra palavra indígena 

ipeuna ou piuna, que era o nome de uma árvore da família dos ipês, ou numa outra possibilidade a 

palavra pode derivar de ipuiuna, que em tupi significa nascente de águas escuras. 

Qualquer que seja o significado original do nome do nosso município, sem dúvida alguma a 

denominação é de origem indígena. Aliás, Piúma é um dos mais antigos lugares do litoral do Espírito 
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Santo. Já existia há muito tempo com essa denominação e inicialmente foi formado e habitado por 

índios. 

É possível que os índios de Piúma fossem os goitacás ou os purís, embora essa seja apenas uma 

hipótese. 

 

Agora, responda a perguntas abaixo de acordo com o que estudamos no texto acima: 

1) Como é o nome do nosso município? 

2) Qual é a origem do nome do nosso município? 

3)  Quais os possíveis índios que habitavam nosso município antigamente? 

4) Vamos fazer uma viagem no passado, desenhe ou cole imagens de como era Piúma. 

Capriche! 

 

GEOGRAFIA 

 

Orientações:  

▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades;  
▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno do aluno para 

melhor organização;  

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

 

Habilidades:  

Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de vivência, 

seja na cidade, seja no campo, investigando também, quais as contribuições culturais, 

sociais ou econômicas desses grupos para o local e para o estado do Espírito Santo 
 

 

O CAMPO E A CIDADE 

 

Município é a menor divisão política brasileira com governo próprio. Há municípios populosos e 

outros com poucos habitantes. O município possui duas áreas distintas: a cidade (zona urbana) 

e o campo (zona rural). Na cidade há maior concentração de pessoas, casas, ruas, transportes etc. 

No campo há menor concentração de pessoas e casas, em compensação há mais atividades de 

agricultura, pecuária e extrativismo. 

Os habitantes do campo e da cidade se relacionam de diversas maneiras. Enquanto os 

moradores do campo compram na cidade roupas, alimentos industrializados, máquinas, 

bolsas e calçados, os habitante da cidade compram do campo grãos, verduras, frutas, couro, 

carne, para consumo próprio e para fazer outros produtos. 
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Os moradores da cidade também procuram o campo para praticar o turismo rural. No campo 

há riachos, rios, lagos, árvores e mata com uma variedade de árvores frutíferas e pássaros. 

Tudo isso atrai a população urbana, que tem ido ao campo para: 

• Passear, pescar, andar a cavalo; 

• Colher verduras e frutas; 

• Conhecer rios, cachoeiras e lagos;  

• Vivenciar o dia a dia de uma empresa rural; 

• Conhecer reservas de preservação ambiental. 

Observem algumas dessas diferenças nas ilustrações abaixo. Elas mostram o que pode 
variar entre o meio urbano e o meio rural em nosso município. 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, depois que estudamos sobre a cidade e o campo, vamos exercitar? 

 

1. Quais as diferenças entre esses lugares? 

2. Você acha que a vida das pessoas é igual em cada um desses lugares? 

3. Qual das imagens ilustra melhor o local onde vivemos? 

4. Uma pessoa que vive no campo consegue ir à praia com a mesma frequência de quem vive 

no litoral? 

5. Uma pessoa que vive na cidade tem o mesmo contato com a natureza de quem vive no 

campo? 

Vale do Orobó, Piúma-ES 

 

 

Cidade de Piúma-ES 
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6. Os tipos de lazer de uma pessoa que vive no campo são os mesmos de quem vive na 

cidade? Que exemplos podemos dar para cada um desses lugares? 

7. Como é a área urbana de um município? 

8. Como é a área rural de um município? 

9. Como os habitantes das cidades e do campo se relacionam? 

10. Faça uma ilustração do campo e da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


