
NOME DA ESCOLA
3° ANO - 3ª Coletânea 

EMEF “ PORTINHO” 
3ºANO – 3ª CAP – COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

Língua Portuguesa
Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____

Objetivos de aprendizagem: EF03LP08- EF03LP12
Leitura e compreensão de textos verbais;
Localização das informações explícitas;
Produção de texto oral;

ATIVIDADES  NO LIVRO PÉ DE IMAGINAÇÃO – PAES  (NÚMERO1).
1º dia : 22-03-2021
Texto: O Menino pescador ( pág.30), copiar o texto no caderno com a letra cursiva.
Pág.31( atividade 1,2 e 3); 

2º dia: 23-03-2021.
Atividade pág.32 ;

3º dia: 25-03-2021.
Atividade pág.33( nº 3), pág.34 (nº 1 e 2);

4º dia: 26-03-2021.
Chamada de vídeo ( Grupo de WhatsApp)- com início às 8hs.
FIQUEM ATENTOS AO HORÁRIO DE CADA GRUPO QUE SERÁ POSTADO NO 
NOSSO GRUPO.
1- Leia as palavras e separe as sílabas:
a) Framboesa______________________________________
b) Tamarino_______________________________________
c) Laranja_________________________________________
d) Mamão_________________________________________
e) Melancia________________________________________
f) Banana_________________________________________
g) Açaí___________________________________________
h) Carambola______________________________________

2- Forme frases com as gravuras abaixo:

____________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________

5º dia: 29-03-2021.

Conto do texto: O papagaio tagarela (vídeo).

Atividade pág.39 ( nº 1 e 2), pág.40 ( nº 3,4,5, e 6);

6º dia: 30-03-2021.

Atividade  de  leitura  e  cópia  no  caderno  (letra  cursiva)  do  parágrafo  onde  o
papagaio tarela acorda o bicho preguiça.

Atividade  pág.  41  (nº3),  agora  separe  as  sílabas  das  palavras  que  você
descobriu na atividade 3 ( no caderno).

7º dia: 01-04-2021.

Atividade pág. 44 (nº 1, 2 e 3);

8º dia: 02-04-2021.

Atividade pág.47 (leitura);

Atividade pág. 48 (nº 1), pág. 50 ( leitura), pág. 51(nº1); 

MATEMÁTICA

HABILIDADES: EF03MA01- ES, EF03MA02-ES. 

1º dia: 22-03-2021.

Observe a escrita dos numerais.

1-Um 10- Dez 100- Cem

2-Dois 20- Vinte 200- Duzentos

3- Três 30- Trinta 300- Trezentos

4- Quatro 40- Quarenta 400- Quatrocentos
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5- Cinco 50- Cinquenta 500- Quinhentos

6-Seis 60- Sessenta 600- Seiscentos

7- Sete 70- Setenta 700- Setecentos

8-Oito 80- Oitenta 800- Oitocentos

9-Nove 90- Noventa 900- Novecentos

1- Organize os números na ordem crescente:

203 – 985 – 68 – 230 – 427 – 149 – 958 – 472

________________________________________________________________

2- Organize os cartões em ordem decrescente (do maior para o menor):

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3- Descubra a sequência dos numerais e complete a sequência:

10
0

200 300

20
0

195 185
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80
0

810 820 850

90 88 86 80

4- Decomponha o numeral conforme o modelo abaixo:

2º dia: 23-03-2021.

1- Arme e resolva as operações no caderno, escreva os resultados por extenso:

(observe os exemplos).

a) 409 + 78=__________________________________________________________

b) 287 – 75=__________________________________________________________

c) 515 – 308=_________________________________________________________

d) 98 + 87=___________________________________________________________
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e) 198 + 9=___________________________________________________________

f) 80 – 7=_____________________________________________________________

g) 374 + 129=_________________________________________________________

h) 232 – 158=_________________________________________________________

i) 731 – 507=__________________________________________________________

3º dia: 25-03-2021.

1- Leia, pense e resolva:

Na padaria “Pão Doce” as vendas de cada mês são anotadas na seguinte tabela:

Resolva os problemas e faça os registros das operações no caderno.

2-Numa quadra de futebol havia 136 torcedores. Chegaram mais 78. Quantos 
torcedores ficaram?

R:_________________________________________________________________
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3- Joana tem 150 figurinhas, Lucas tem 64. Quantas figurinhas Joana tem a mais que 
Lucas?

R:___________________________________________________________________

4º dia: 29-03-2021. 

1Decomponha os números:

2- Faça como no exemplo: 

HISTÓRIA

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES)EF03HI02/ES: - Selecionar, 
por meio da consulta de fontes de diferentes naturais, produzir e registrar acontecimentos ocorridos
ao longo do tempo na cidade ou região em que vive, escolher fatos coletados de diferentes fontes 
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(relatos orais, fotografias antigas, documentos, objetos e etc). Que dizem respeito a história da 
cidade.

HABILIDADES: 

1) Leia o trecho abaixo com atenção:
ÍNDIOS EM PIÚMA

Havia índios que habitavam em aldeias outros que não tinham um lugar permanente para morar.
Os índios errantes ou caminhantes se deslocavam pelas florestas, sem ter um lugar certo para
viver. Alimentavam-se o que caçavam e pescavam e do que recolhiam da natureza. Dormiam em
cabanas improvisadas. No caso de Piúma tudo leva a crer que os índios dessa região não eram
errantes. Eles viviam à beira-mar, defendendo-se dos ataques dos índios rivais.

2) Observe as figuras abaixo e pinte somente os objetos que os índios usavam em seu dia-a-dia:
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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.



3) Encontre no caça-palavras as palavras indicadas (jacaré, índio, peixe, fogueira, etc):

GEOGRAFIA
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES) EF03GE01/ES: - Identificar e

comparar aspectos culturais e sociais de seus lugares de vivências, seja na cidade, seja no campo, 

investigando também quais contribuições culturais, sócias.

HABILIDADES: 

1-) Observe as imagens abaixo e, com a ajuda do responsável, leia o texto: CAMPO E

CIDADE
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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;



TEXTO: CAMPO E CIDADE

As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana e as pessoas        que

vivem no campo formam a comunidade rural. 

  Na CIDADE podemos perceber grande número de transportes variados, rede de bancos,

comércios variados e as casas ou apartamentos são construídos bem “pertinho” uns dos

outros. 

  Já no CAMPO é a região que fica fora da cidade. As pessoas vivem no campo em sítios,
chácaras, fazendas, etc. As casas na zona rural não são construídas perto uma das outras.
A maioria das pessoas que vivem no campo trabalha cuidando da lavoura e do gado.

2) De acordo o texto acima e as fotos, assinale C para o que encontramos facilmente na 
cidade e P para o que encontramos facilmente no campo:

(    ) Estradas de terra.

(    ) Muitas casas e prédios;

(    ) Carros, ônibus e caminhões;

(    ) Casas afastadas uma das outras;

(    ) Carros de boi e carroças;

(    ) Grandes avenidas;

(    ) Muitas lojas;

(    ) Poucos moradores;

(    ) Ruas asfaltadas e movimentadas;

(    ) Muitas plantações;

(    ) Criação de gado;

(    ) Fumaça de fábricas

3) Recorte e cole figuras referentes ao campo e a cidade:

                        CAMPO                                           CIDADE
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CIÊNCIAS
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES) EF03CI02/ES: - 
Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz por meio de objetos transparentes 
(copos, janelas de vidros, etc), e outros objetos de uso no cotidiano.

1) Leia com atenção o trecho abaixo:

A HISTÓRIA DA ILUMINAÇÃO

2) Leia as frases abaixo a respeito das diferentes formas de iluminação usadas ao longo do tempo. 
Escreva V para verdadeiras e F para falsas:

a) (   ) O lampião a gás é uma forma de iluminação antiga.

b) (   ) Antigamente, NÃO existia lampião a querosene.
c) (   ) A vela é um exemplo de iluminação ainda utilizada.

d) (   ) A energia elétrica sempre foi usada como principal fonte de iluminação.

“OBS: Podemos caracterizar as fontes de luz usando como referência a interação dos seres 
humanos para sua geração, elas podem ser classificadas, nesse sentido, em duas categorias: 
FONTES NATURAIS DE LUZ E FONTES ARTIFICAIS DE LUZ. Nas fontes naturais, temos como
exemplo as estrelas e, entre elas, o Sol, que não precisa da interação humana para sua ocorrência.
Já nas fontes artificiais, temos exemplo da lamparina, do lampião, da energia elétrica, que 
precisam e/ou precisaram da interação humana para sua ocorrência.”

3) Observem as imagens a seguir e classifique as fontes de luz representadas nelas em artificial 
(A) ou natural (N):
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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.

   Durante muitos anos, a única fonte de iluminação que as pessoas tinham era o Sol.       
Depois de algum tempo, aprenderam a usar a luz proveniente do fogo. Esse é o princípio 
básico de funcionamento de velas e lampiões.
   A vela é um invento muito antigo e ainda o utilizamos quando há a ausência de luz elétrica.
   A energia elétrica, lâmpadas e etc, foram inventos que surgiram muito depois. Antes, eram 
usados querosene e gás em lampiões, velas...



4) Observe as imagens e classifique-as em fontes naturais e fontes artificiais:

Arte

ORIENTAÇÕES:  AS ATIVIDADES DEVERÃO SER FEITAS NO CADERNO DE ARTE,

COM  MARGEM  DE  2  CENTÍMETROS.  OS  TEXTOS  INFORMATIVOS  DEVEM  SER

COLADOS  NO  CADERNO.  APÓS  O  TERMINO  DA  ATIVIDADE,  O  ALUNO  DEVERÁ

ASSINAR SEU NOME NA PARTE INFERIOR DIREITA DO CADERNO.

TODAS AS IMAGENS DAS ATIVIDADES DE ARTE SERÃO POSTADAS COLORIDAS NO

GRUPO DO WHATSAPP.
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OBJETIVO: EXPLORAR E RECONHECER ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DAS ARTES

VISUAIS (COR QUENTE)

ESTA  É  A  PINTURA  DE  UMA  PAISAGEM  AFRICANA.  É  O  POR  DO  SOL  NA

ÁFRICA ONDE OS PERSONAGENS PRINCIPAIS SÃO AS GIRAFAS. 

OS  ANIMAIS  E  O  COQUEIRO  ESTÃO  NA  COR  PRETA  PORQUE  ESTÃO  NA

FRENTE DO SOL. 

OBSERVANDO  A  CENA  PODEMOS  VER  AS  CORES  QUENTES:  VERMELHO,

AMARELO  E  LARANJA,  NOS LEVANDO  A  ENTENDER QUE NESTE LOCAL  A

TEMPERATURA ESTÁ ALTA, SIGNIFICANDO CALOR.

1ª  ATIVIDADE: EM  SEU  CADERNO,  RESPEITANDO  A  MARGEM  FAÇA  UM

DESENHO QUE REPRESENTE PIÚMA (MONTE AGHÁ, ILHA DO MEIO, ILHA DOS

CABRITOS, QUIOSQUES, BARQUINHOS, ESCUNAS, O QUE VOCÊ PREFERIR).

REPRESENTE ESTE CENÁRIO AO AMANHECER OU ENTARDECER,  COLORA

USANDO  APENAS  CORES  QUENTES.  VOCÊ  PODERÁ  UTILIZAR  QUALQUER

MATÉRIA  PRIMA  QUE  LIBERE  COR  (MAQUIAGEM,  TINTA,  GIZ  DE  CERA,

CARVÃO, FLORES, ESMALTE...). 
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2ª ATIVIDADE: COLORIR, RECORTAR, MONTAR E COLAR O QUEBRA CABEÇA.

* ANTES DE COLAR AS PEÇAS DO QUEBRA CABEÇA, MONTE-O NA FOLHA DO SEU

CADERNO,  OBSERVANDO A CENTRALIZAÇÃO E NÃO PERMITINDO QUE FIQUEM

PONTAS FORA DA FOLHA. CUIDADO TAMBÉM COM A QUANTIDADE DE COLA QUE

IRA USAR.

CAPRICHE!
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                                                               BODY  PARTS

TURMA: 3° ano   

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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EDUCAÇÃO FÍSICA

Execução da atividade:
Atenção aluno, peça  a mamãe , papai ou a um adulto um pedaço de corda, que você utilize para 
executar a atividade. Ao som de uma música de sua preferência, pule corda tentando manter o 
ritmo da musica, se ficar facil, vamos tenta pular de um pé só, 
Ainda ta facil....
Vamos tentar pular girando e tambem tentar colocar mão no chão, 
para ficar ainda mais interessante vamos mudando de ritmo musical.
Nesso momento querido aluno estamos cada um fazendo em sua casa, mais embreve tudo isso 
passará e estaremos juntinhos novamente.
                                                                                       Lembre-se que o importante e se divertir. 
Estou ansioso para conhece-los...
Beijos com carinho Tio Romulo Donatelli

         
Lembre-se de pedir a um adulto para gravar você, ou tirar uma foto, para nosso registro da 
atividade.  OBS: COLOQUE SEU NOME COMPLETO SÉRIE E TURMA, JUNTO COM A FOTO 
OU VÍDEO.
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