
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PORTINHO 

 

5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

        ALUNO:_____________________ TURMA: 3º ANO A e B 

DATA: 26/04/2021 A 07/05/2021 
 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): 

• Leitura verbal do texto do gênero biografia; 

• Compreensão textual; 

• Escrita do nome próprio; 

• Identificação e uso da letra maiúscula e minúscula nos textos produzidos Segundo as 

convenções; 

• Identificaçâo de diferentes letras (dígrafos S, SS, Ç que representam o (S); 

 

DATA: 28-04-2021 

ATIVIDADE NO LIVRO DO PAES (livro-2 - PÉ DE IMAGINAÇÃO) 

• História “Dom Ratão” (video); 

• Livro pág. 21 (nº 1 e 2), pág. 22 e 23, pág. 24 e 25. 

 

DATA: 30-04-2021. 

• Livro pág.26,27,28 e 29, 31(nº2); 

 



 

DATA: 05-05-2021. 

• Livro pág.38(Leitura e copia no caderno do texto- utilizando a letra cursiva); 

• Livro pág.39,43,46 e 47. 

 

DATA: 07-05-2021 

 

• Livro pág.48,49 e 50. 

 

Matemática 

 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): 

 

• Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na 

ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração, 

relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda; 

• Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a 

decomposição de número natural de até três ordens; 

• Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito, inclusive os convencionais, para 

resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais; 

 

 

DATA: 29-04-2021 

 

Livro didático ( Liga Mundo). 

 

• Livro pág.48, 49 e 50. 

 

DATA: 06-05-2021. 

 

• Livro pág.64, 65,66 e 67. 

 

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. 

 

Objetivo: Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (policromia) 

POLICROMIA 

É a arte feita com várias cores. É o emprego de várias cores no mesmo trabalho. 

A policromia pode ser obtida através da combinação das três cores primárias (amarelo; azul; 
vermelho) a mistura dessas cores pode formar novas e o preto e o branco fazem novas tonali-
dades, mas basicamente um trabalho policromático é um trabalho com muitas cores.  

Vocês se lembram dos quadros do artista Romero Brito? Na nossa escola há vários murais pin-
tados com releitura de algumas de suas obras. Pois é, estas obras de Romero Brito são poli-
cromáticas, porque ele usa uma paleta de cores muito variada. Usa cores quentes, cores frias, 
cores neutras...enfim, muitas cores.  



 

A nossa caixinha de lápis de cor e das nossas canetinhas são todas policromáticas, muitas co-
res. O mundo é todo colorido, ele é policromático.  

Observe a obra de Arte de Romero Brito: 

 

BRITO, Romero. As flores. Óleo sobre tela.  

Observe esta obra de arte, ela estará postada a cores no grupo no horário de nossa aula.  

O que consegue observar? 

Vou fazer uma lista de alguns pontos que eu consegui observar:   

* Temos um conjunto de 06 quadros separados;  

* Todos os quadros estão pintados a mesma figura: uma flor; 

* O desenho das flores são todos iguais; 

* Cada flor é pintada diferente das outras;  

* Todas as flores tem figuras, pontos e linhas dentro e fora de suas pétalas; 

* Há uma variedade muito grande de cores nas pinturas. 

1ª Atividade: Agora é sua vez. O que mais conseguiu observar que eu não consegui? 

Faça um vídeo me contando o que percebeu que eu não consegui visualizar. 

 

2ª Atividade: Agora é a mão na massa! Faça um retângulo no seu caderno de Arte de 10X20 
centímetros. Faça junto com seu pai ou sua mãe uma composição policromática bem linda.  
Não se esqueça depois de concluída a atividade vocês deverão assinar a obra no canto inferior 
direito.  

Você pode usar o material que preferir: tinta, lápis de cor, giz de cera, recorte e colagem                                
ou outro que você conseguir imaginar. 

Quando estiver tudo pronto, poste para que eu possa apreciar, não esqueça de colocar o nome 
do aluno e da disciplina.  

Bom trabalho!!! 

                                                               Beijinhos policromáticos na bochecha. 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

HABILIDADES:  (EF03EF/ES) 

 

Objetivos: desenvolver o conhecimento da percepção corporal, da lateralidade, 

noção de espaço e flexibilidade ao se livrar dos fios. Também a organização da 

criança em como criar maneiras de praticar a proposta colocada. 

Atividade: brincadeira- cama de gato  

 

Passo a passo 

 

O “cama de gato” é um jogo simples que é jogado com um pedaço de barbante. Duas ou mais 

pessoas usam a linha para fazer várias formas, cada uma partindo da anterior. O objetivo do 

jogo é chegar na última forma sem cometer erros. Aprender a jogar cama de gato é bem fácil; 

tudo que você precisa é um pedaço de barbante, uma mão firme e um amigo para ajudá-lo a 

fazer as formas diferentes. 

 
 

Veja como se faz ; 

Assista o vídeo ;                                       Aproveite para brincar e se divertir! 

         https://youtu.be/M8NfmS5LPto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não se esqueça de mandar 

foto ou um vídeo.  

Beijos Tio Romulo! 

https://youtu.be/M8NfmS5LPto


 

Inglês 

 

TEMA: Body parts / Numbers / Colors 

OBJETIVO: Adquirir vocabulário em Inglês. Inserir o estudo da Língua Inglesa no cotidiano do aluno. 

 

01-Look at the monster. Count and writer the correct number. 

 

 

---------------------- Hands 

 

----------------------- eye 

 

-----------------------arms 

 

----------------------legs 

 

----------------------mouth 

 

---------------------ears  

 

 

02-Now, read the text and draw your monster.   

 

THE MONSTER IS GOT THREE LEGS AND SIX ARMS. 

HE IS GOT A BIG MOUTH. 

HE IS GOT FOUR EYES AND TWO LEGS.  

HE IS GOT A RED HAIR. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIÊNCIAS 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): Identificar a incidência da luz 
sobre uma superfície de material polido, caracterizando a reflexão por meio da interação da luz 
com o espelho. 

Habilidade da Base Nacional Comum Curricular (EF03CI02): 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). 

                    

     LUZ E OS OLHOS 

CUIDADOS COM A VISÃO 

 

O olho é um órgão bastante especial por isso devemos ter alguns cuidados com ele.  

Os cílios protegem os olhos da poeira e de microrganismos que existem no ambiente. 

  As pálpebras são dobras que ajudam a espalhar a umidade das lágrimas na superfície 

externa do olho e se fecham quando algo se aproxima dele.  

A lágrima é um liquido transparente que tem a função de proteger o olho e manter úmida 

sua superfície externa. 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

ALGUNS CUIDADOS COM OS OLHOS 

1. Nunca olhe diretamente para o sol. 

2. Evite esfregar os olhos pois eles são sensíveis.  

3. Em dias de muita luminosidade deve-se usar óculos escuros. 

 
Vamos para as atividades!!! 

1. Complete as frases com as palavras do quadro de acordo com o texto acima: 

 

a) As_______________________ mantém a umidade dos olhos. 
b) O_______________________ é o órgão da visão. 
c) As__________________ e os ______________ servem de proteção para os 
olhos. 
 

      pálpebras, olho, cílios, lágrimas                        



 

2. Marque X onde estão os cuidados que devemos ter para mantermos uma boa saúde 

nos olhos. 

a) (   ) Olhar diretamente para o sol 

b) (   ) Coçar os olhos com as mãos sujas. 

c) (   ) Ler em ambientes com boa iluminação  

d) (   )Passar muitas horas por dia na frente do computador. 

e) (   ) Usar óculos de sol em dias muito luminosos. 

f) (   ) Usar colírio quando indicado pelo médico. 
 

3. Os cílios protegem os olhos de quê? 

R:___________________________________________________________________ 

Observe a imagem. 

Temos uma vela na frente do olho. 

A pupila está localizada no centro do olho. 

A Íris regula a abertura da pupila, controlando a 

entrada de luz. A íris dá cor aos olhos. 

A retina é onde se forma a imagem. 

O cristalino projeta a imagem no fundo do olho. 

Observe que a imagem da vela aparece invertida. 

O nervo óptico leva a imagem da retina ao 

cérebro.  

No cérebro a região posterior é a responsável pela visão.  

PARA CONSULTAR: 

CRISTALINO: É a lente natural do olho.  

PUPILA: Orifício central da íris, comumente conhecido como o círculo negro do centro do olho, que 

regula a quantidade de luz que entra nos olhos.  

 

Agora responda: 

4.  Onde está localizada a pupila? 

R:_______________________________________________________________________ 

 

5. Marque V se for verdadeiro e F se for falso: 

a) (   ) É a pupila que dá cor aos nossos olhos. 

b) (   ) O cristalino projeta a imagem do objeto que queremos ver no fundo do olho. 

c) (   ) No cérebro a região frontal é a responsável pela visão. 

d) (   ) O nervo óptico leva a imagem da retina ao cérebro. 

e) (   ) A Iris regula a abertura da pupila. 

f)  (  ) Não precisamos da luz para enxergar um objeto. 

g) (  ) Objetos translúcidos deixam a imagem distorcida se olharmos através deles.



 

 
 

HISTÓRIA 
 

Unidade Temática- As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município. 

Título da Aula: Conhecendo a história de Piúma. 

 Olá alunos! 

Estão gostando de conhecer a história do município onde vocês vivem? Espero que sim. 
Nessa coletânea faremos uma revisão de toda a história estudada nas coletâneas 
anteriores e nos adentraremos um pouco mais nos acontecimentos ocorridos em Piúma no 
decorrer do tempo. 

Iniciemos com uma reflexão do poema da primeira cidadã piumense a registrar por escrito 
e tornar pública a história de Piúma - Dulce de Oliveira Nunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convite à Natura 

                                                                                

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dulce de Oliveira Nunes  

 

Piúma terra ditosa 

Cheia de aroma e beleza 

Tudo que nela existe 

É obra da natureza. 

 

As praias belas e mansas 

As ilhas que dão vida ao mar 

As ondas envolvem as conchas 

Areias se afundam ao pisar 

 

O azul do céu, o verde do mar                                     

Surgem como belo emblema 

Carícias da brisa, rugidos das ondas 

Piúma é como poema. 

 

Piúma- próxima de Anchieta 

De Iriri e do Monte Aghá 

Guarapari e Itaipava,  

vem o turista aproveitar! 

 

Com seus pontos característicos 

Ilha do Franceses e do Gambá 

A indígena Acaiaca 

E o culminante Monte Agha. 

 

A praia Acaiaca 

Dos turistas é a ideal  

Esta praia na língua indígena 

Tem origem no coqueiral. 

 

 



 

Dicionário Escolar com Histórico do Município-1996. PMP 

http://piumapraiahotel.com.br/piuma.html 

 

1- Primeiro leia o poema silenciosamente. Depois faça a leitura em voz alta e grave um 

áudio. 

2- Qual a estrofe que você mais gostou? Escreva a estrofe e faça um desenho para 

ilustrar no seu caderno 

3- A autora fala que tudo que aqui existe é obra da natureza. A quais obras ela se refe-

re? Cite pelo menos duas. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4- Pesquise: 

a) Por que a praia recebeu o nome Acaiaca? ____________________________ 

      ______________________________________________________________ 

http://piumapraiahotel.com.br/piuma.html

