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ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades: EF03LP34 – EF03LP25 - EF35LP17 

 

              Livro didático de Língua Portuguesa “Àpis”. 

➢ Páginas 32, 33, 34 e 35.  (Responder com letra cursiva no próprio livro). 

 

Livro didático de Língua Portuguesa “Àpis” 

➢ Páginas 26, 27, 45. (Responder com letra cursiva no próprio livro). 

 

  1- Leia o texto com atenção e copie no caderno com letra cursiva: 

A galinha Carijó 

A galinha Carijó estava muito orgulhosa. Era a primeira vez que saía com seus 

pintinhos. 

 

Carijó passeava com seus pintinhos pelo quintal quando apareceu Trovão, um 

cachorro grande e bravo. Trovão foi logo fazendo cara feia e avançando para 

cima de Carijó. 

 

Mas Carijó, como todas as mães, não teve medo de proteger seus ilhotes. Ela 

arrepiou-se toda e foi logo dando bicadas e mais bicadas em Trovão. 

 

Desta vez, quem correu assustado foi Trovão. 

Maria Luisa Aroeira 

Compreensão do texto: 

1- Qual é o título do texto?-

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2- Onde se passa a 

história?________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3- Quais são os personagens do 

texto?__________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

 
 

4- O que a galinha estava fazendo no 

quintal?_________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5- Quantos parágrafos têm o 

texto?__________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6-  Siga o modelo: 

 

1- Leia o texto com atenção e copie no caderno com letra cursiva: 

A Abelha Abelhuda 

   Era uma vez uma abelha chamada Abelhuda. Ela era tão doce quanto o mel e tão 

teimosa quanto o fel! 

   Abelhuda vivia com as abelhas da Colmeia Mel Melado. Era uma das operárias, e vivia 

levando bronca da rainha Abelinda. 

  Abelhuda não queria ir com as outras operárias para os campos de flores para retirar o 

pólen e o néctar, para produzir o mel. O que ela queria era voar para o parque em dias 

de piquenique para ficar experimentando refrescos de uva, caju e limão, seus 

preferidos.  

  Só que um dia a abelhinha quase levou uma chinelada de uma dona que ficou brava 

por ela estar tomando seu refresco. 

Amendoim A – men- do - im 4 sílabas  polissílabas 

Capim    

Galinha    

Trovão    

Homem    

Viagem    

Nenhum    

Trem    

Jardim    

Também    

Fim    

Quindim    



 
 

 
 

  Desde então, Abelhuda aprendeu a lição e se tornou uma ótima operária, produzindo o 

mel mais gostoso da Colmeia Mel Melado. 

 

Eliana de Oliveira 

Compreensão do texto: 

a- Como era a abelhinha do texto?___________________________________________ 

b- Com quem vivia Abelhuda?_______________________________________________ 

c- Porque Abelhuda levava bronca da rainha Abelinda?___________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

d- O que a abelhinha ia fazer no 

parque?________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

e- O que as abelhas 

produziram?_______________________________________________________ 

2- Pinte os sabores dos refrescos que tinham no texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Coloque as palavras em ordem alfabética: 

 

 

 

Abelha – rainha – mel – teimosa – colmeia – operária – chinelada – brava – refresco - gostoso 



 
 

 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__ 

 1- Leia o texto com atenção e copie no caderno com letra cursiva: 

 

 

O gatinho Geraldo 

 

 

        Geraldo é o gatinho de Gina. 

        Geraldo viu o gambá tomando o leite que estava em seu pratinho. 

        Rapidamente Geraldo correu para espantar o gambá. 

        Mas o danado do bichinho, subiu na goiabeira, pulou no galinheiro e 

sumiu. 

                     O gatinho subiu atrás, porém ficou “preso” no galho mais alto da  

 

goiabeira. 

                     E agora? Quem irá ajudar o gatinho Geraldo? 

Isabel Cristina S. Soares 

 

2- Numere os paragrafos do texto  

3- Responda: 

a- Quais os personagens do 

texto?____________________________________________________ 

b- Qual é o personagem 

principal?__________________________________________________ 

c- Observe a cena e escreva o parágrafo correspondente: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

4- Leia as palavras do retângulo e separe-as de acordo com a classificação silábica. 

 

 

 

Goiabeira – Gina – gatinho – Geraldo – galho – 

galinheiro – giz- gambá – gás – girafa – gelo – 

geladeira – girino - gel 



 
 

 
 

 

Monossílaba Dissílaba Trissílaba Polissílaba 

    

 

 

 

 

Livro didático de Língua Portuguesa “Àpis”. 

➢ Páginas 46 e 47 (Responder com letra cursiva no próprio livro). 

 

1- Reescreva o texto no caderno nomeando os desenhos com letra cursiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2 - Complete corretamente as palavras com M ou N: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Livro didático de Língua Portuguesa “Àpis”. 

➢ Páginas 70, 71 e 72 (Responder com letra cursiva no próprio livro). 

 

               Livro didático de Língua Portuguesa “Àpis”. 

➢ Páginas 73 , 74 e 75 (Responder com letra cursiva no próprio livro). 

 

Matemática 

Habilidades: 

 

        Conteúdo: Sequência numérica 

1- Complete as sequências numéricas nos quadros abaixo: 

50 a mais 

50     

     

     



 
 

 
 

30 a menos                                                                                           

680     

     

     

 

25 a mais 

75     

     

     

 

2- Observe o balão: 

 

Encontre no balão as seguintes quantidades: 

 

Conteúdo: Sistema monetário. 

 



 
 

 
 

Livro didático Ligamundo – pág. 38 e 39 ( Leitura da história do dinheiro); 

Atividade pág. 40 (nº 1 e 2), pág. 41 (nº1). 

 

1- Alice saiu com o seu pai, para comprar um vestido para a sua mãe. O vestido custou 

130 reais, seu pai pagou com uma cédula de 100 reais e outra de 50 reais. 

a) Circule o grupo onde estão as cédulas utilizadas pelo seu pai. 

 

 

 

 

b) Quanto seu pai recebeu de troco? 

 

2- Tiago foi a loja de 

brinquedos, comprou um 

carrinho e pagou com uma nota de 

(20 reais). 

Observe os valores dos brinquedos e depois responda as questões abaixo: 

 

 

 

 

 

a) Tiago recebeu troco? 

_______________________________________________________________________ 

b) De quanto foi o troco de Tiago? 

_______________________________________________________________________ 

c) Se Tiago tivesse escolhido o dardo e a bola daria para ele 

pagar?_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



 
 

 
 

d) Sobraria 

troco?__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

e) Qual brinquedo Tiago poderia comprar para ter 5 reais de 

troco?__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Resolva os problemas. 

1- Numa escola, há 577 alunos, sendo que 249 são meninas. Quantos meninos estudam 

nessa escola? 

a) Qual o total de alunos na 

escola?________________________________________________________________

__ 

b) Quantas meninas há na 

escola?________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) O que é preciso descobrir para resolver a 

questão?_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

d) Para responder à questão, devo fazer uma: 

(  ) adição.             (  ) subtração.                            (  ) multiplicação               (  ) divisão. 

Cálculo 

2- As professoras do 3º ano compraram 175 bolas e 183 bonecas. Quantos brinquedos 

elas compraram ao todo? 

a) Quantas bolas foram 

compradas?_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b) E quantas 

bonecas?_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

c) O que é preciso descobrir para resolver a 

questão?_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



 
 

 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

d) Para responder à questão, devo fazer uma: 

(  ) adição.             (  ) subtração.                            (  ) multiplicação               (  ) divisão. 

 

Cálculo 

Atividade no livro didático (ligamundo), pág. 162( nº 1,2,3 e 4). 

 

Atividade no livro didático (ligamundo), pág. 163( nº 1,2,3 e 4). 

 

Resolva as subtrações e encontre os resultados no caça-palavras: (registre os cálculos 

no caderno). 

a) 143-

94=____________________________________________________________________ 

b) 307-

159=___________________________________________________________________________ 

c) 1.580-

989=___________________________________________________________________________ 

d) 290-

198=___________________________________________________________________________ 

e) 2.800-

2394=__________________________________________________________________________ 

N O V E N T A E D O I S Q Q U I N Z E D O I S 

N O V E C E N T O S E I U M Q U I N Z E R D E 

Q U I N H E N T O S E N O V E N T A E U M U S 

C E N T O E Q U A R E N T A E O I T O E A Z S 

O I T E N T A E C I N C N O D O I S M I L E E 

Q U I N H E N T O S E I O I T O C E N T A N N 

T R E Z E Q U A R E N T A E N O V E N T O T T 



 
 

 
 

M I L C E M D E Z E S E V I S V I N T E A O A 

Q U A T R O C E N T O S E T R Ê S D E Z T R O 

 

HISTÓRIA 
 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES) EF03HI09/ES:-Mapear os 

espaços públicos e privados e suas formas de ocupação no lugar em que vivemos (ruas, 

praças, escolas, hospitais, prédios da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, etc.) e 

identificar suas funções. 

1) Leia o texto abaixo com atenção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Quais são os espaços públicos? Assinales as respostas. 

(   ) Praças                                                 (   ) Parques 

(   ) Ruas                                                    (   ) Lanchonetes 

(   ) Casas (   ) Praias 

 

3) Dê um exemplo de espaço público que você gosta de visitar. Comente quais 

atividades você faz nesse lugar. 

_______________________________________________________________________

ESPAÇO PÚBLICO 

    O espaço público pertence a todos. São eles: ruas, as praças, os parques e as 

praias- lugares por onde as pessoas circulam livremente. Existem também, espaços 

públicos onde a circulação de pessoas é controlada e é preciso ter autorização para 

ter acesso às suas dependências. É o caso de escolas, hospitais públicos e de 

prédios públicos de administração. 

ESPAÇO PRIVADO 

    Na rua, qualquer pessoa pode circular, pois é um espaço público. Mas nem todos 

podem entrar na sua casa, por exemplo, apenas quem for convidado. A casa é um 

espaço privado que pertence as pessoas que moram nela. Quando você vai fazer 

compras em um supermercado, é possível circular livremente por esse local, mas 

ele não te pertence e nem é administrado pelo governo, então ele é um espaço 

privado administrado pelo seu proprietário. Ou seja, o espaço privado pertence a 

alguém e é administrado por essa pessoa. 



 
 

 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

4) Observe as imagens e assinale nos quadrinhos (EP) para espaços privados e 

(EB)para espaços públicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

GEOGRAFIA 

 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES) EF03GE05/ES:-

Identificar elementos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natureza, 

comparando as atividades de trabalho em lugares diferentes. 

1) Leia o texto abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) De acordo com o texto, é correto afirmar que: 

(   ) A matéria-prima é tudo o que produzimos na cidade; 

(   ) A agricultura é a criação de gado; 

(   ) A pecuária é a criação de trigo; 

(   ) O tecido de algodão das roupas que vestimos é feito a partir da matéria-prima 

“algodão”. 

 

 

 

O TRABALHO NO CAMPO 

• AGRICULTURA: É o meio pelo qual a humanidade produz os alimentos e 

as matérias-primas para a fabricação de diversos produtos que são 

comprados nos mercados, lojas, etc. EX: arroz, feijão, trigo, milho, etc. É 

uma atividade encontrada na zona rural. 

• PECUÁRIA: É uma atividade econômica desenvolvida em áreas rurais que 

consiste na criação de animais. EX: gado, porco, aves, etc. É uma 

atividade encontrada na zona rural. 

• MATÉRIA-PRIMA: É o material em estado natural e bruto utilizado para o 

processo de fabricação de bens industriais e semi-industriais. Qualquer 

coisa utilizada para fabricar outro produto pode ser matéria-prima. A maioria 

das roupas que você veste são feitas de tecido, que é produzido a partir do 

algodão, entre vários outros produtos que utilizamos na alimentação, nas 

vestimentas, etc. São produzidos, geralmente na zona rural. 

• PRODUTO INDUSTRIALIZADO: É o resultado do produto que passou por 

uma transformação de “matéria-prima” para a maioria dos produtos que 

utilizamos no nosso dia-a-dia. EX: tecidos de roupas, etc. 

• A INDÚSTRIA: São os produtos prontos, que já embalados, sejam em latas, 

caixas, sacos plásticos, prontos para serem comercializados. 



 
 

 
 

3) Responda: 

A) O que é matéria-prima? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

B) O que são produtos industrializados? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

C) O que é indústria? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4) Enumere as colunas de acordo com a legenda: 

(1) MATÉRIA- PRIMA (2) PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 

(    ) areia   (    ) leite   (    ) sapato (    ) petróleo  (    ) bolsas  (    ) iogurte 

(    ) algodão (    ) pão 

5) Encontre no caça-palavras os nomes das atividades econômicas e encaixe-as nos 

seus respectivos quadros: 

 

 



 
 

 
 

(algodão, carne, açúcar, couro, milho, presunto, trigo, leite, batata, salsicha, lã) 

 

AGROPECUÁRIA                   PECUÁRIA 

__________________________________                   ___________________________ 

__________________________________ ___________________________ 

__________________________________                   ____________________________ 

__________________________________                   ____________________________ 

__________________________________                   ____________________________ 

__________________________________                  ____________________________ 

__________________________________                  ____________________________ 

 

CIÊNCIAS 
 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES) EF03CI05/ES:-Descrever 

e comunicar em diferentes formas de expressão, as alterações que ocorrem durante o 

ciclo de vida dos animais , inclusive o ser humano, selecionando exemplos de bioma local 

e discutindo a importância dos cuidados necessários em cada etapa desse ciclo. 

1) LEIA O TEXTO ABAIXO COM ATENÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS ANIMAIS CRESCEM E SE REPRODUZEM 

      Os animais nascem de outros animais, crescem, podem se reproduzir e morrem. 

Essa sequência, que ocorre com todos os seres vivos, chama-se ciclo de vida. 

      Ao nascer, os animais são chamados de filhotes. Os filhotes crescem e se 

desenvolvem. Com o tempo, eles se tornam adultos. Os adultos podem se reproduzir 

dando origem a novos filhotes. 

COMO NASCEM OS FILHOTES? 

     Alguns filhotes de animais se desenvolvem na barriga da fêmea. É o caso, por 

exemplo, dos seres humanos, dos cachorros e dos macacos, etc. A gestação 

corresponde ao tempo que um filhote fica dentro do corpo da fêmea, desenvolvendo-se e 

recebendo tudo o que necessita para sobreviver. O tempo de gestação varia de um 

animal para outro. 

       Outros animais nascem de ovos que as fêmeas põem. Os filhotes terminam o seu 

desenvolvimento fora do corpo da fêmea, dentro do ovo. O ovo também contém 

alimento necessário para que o filhote se desenvolva. 



 
 

 
 

2) Responda a questões abaixo: 

A) Com base no texto, qual o ciclo de vida dos animais ao nascer? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

B) Como são chamados os animais ainda pequenos que nascem de outros animais? 

_______________________________________________________________________ 

C) Os animais podem nascer de duas formas: quais são elas? 

_______________________________________________________________________ 

D) Como é chamado o tempo que o filhote fica na barriga da fêmea? 

_______________________________________________________________________ 

E) Pense e escreva o nome de 3 animais que nasçam da barriga de outros animais. 

_______________________________________________________________________ 

F) Escreva o nome de dois animais que nasçam do ovo. 

_______________________________________________________________________ 

3) Os animais são, assinale com um (X) a letra correta: 

 

A) Seres vivos, ou seja: nascem, crescem, tem a capacidade de se reproduzir e morrem; 

B) Seres sem vida, que não são capazes de se reproduzir; 

C) Objetos para serem usados em casa, para enfeitá-la. 

 

4) Observe em cada exemplo de animais abaixo, se os seus respectivos filhotes são 

semelhantes são ou diferentes dos adultos: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

5) Encontre os nomes dos animais no diagrama e escreva-os embaixo de sua figura: 

 

AGORA, ESCOLHA O NOME DE 4 ANIMAIS ACIMA E ESCREVA SE ELE NASCEM DA BARRIGA DE 

OUTRO ANIMAL OU SE NASCEM DOS OVOS: 

 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

6) Observe as figuras e escreva o nome delas aonde as setas estão apontando: 



 
 

 
 

 

 

( CARNEIRO- GALINHA- VACA- PATO- CABRA) 

   Retire um animal da cruzadinha e escreva o que você sabe sobre ele: 

1. _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

7) Observe as imagens, recorte as fichas e cole abaixo de cada desenho, de acordo com 

a maneira de locomoção de cada um: 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECORTE AQUI! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INGLÊS 

TEMA: Fruits 



 
 

 
 

     OBJETIVO: Ler e escrever corretamente os nomes das frutas em Inglês. 

 

01-Leia o texto com atenção: 

 

I LIKE FRUITS 

                                                                        

THE APPLE IS RED.                                      

THE PEAR IS GREEN. 

THE MANGO IS PINK. 

THE ORANGE IS YELLOW. 

THE PAPAYA  IS ORANGE. 

I LIKE FRUITS. 

APPLE, PEAR, MANGO, ORANGE AND  

PAPAYA. 

 

02-Após fazer a leitura do texto I LIKE  FRUITS, responda: 

 

a)Quais são os nomes de frutas citadas no texto? Escreva em português. 

R:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

03- Desenhe e pinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FISÍCA  
 
 

 



 
 

 
 

OLÁ SOU A NOVA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, MEU NOME É SANDY 
MAGALHÃES, E O QUE EU PUDER AJUDAR, ESTOU A DISPOSIÇÃO!  
 
 
AULA DE HOJE: Com 5 garrafinhas que estiver em casa , enfileiradas atrás do aluno, o 
aluno com um pé só trabalhando o equilíbrio, deverá transferir uma garrafinha de cada 
vez, fazendo uma outra fileira logo a frente.Podendo brincar em dupla, cada um com o 
seu material. Vence quem terminar primeiro, quem enfileirar as garrafinhas mais rápidas.  
 Quem não puder brincar em dupla, vai brincar duas vezes cronometrando o tempo, para 
no final ver qual foi o seu melhor tempo, o que realizou mais rápido.  
 

                                  
 
 
BOA AULA ! 
 

 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 (arte com materiais 

diversificados, composição e criação). 

 

 

 

O PRETO E O BRANCO 



 
 

 
 

     

            Olá tudo certo com você?  

Lembra que na Coletânea de número 7 você trabalhou com o preto e o branco? Foi mais 

um sucesso de trabalhos lindos que você ajudou a engrandecer com a sua atividade. 

Parabéns foi um luxo! 

Observando as obras de Vick Muniz, no nosso livro de Arte nas páginas 26 e 27 nós 

podemos observar que artistas famosos também trabalham com as cores preto e branco 

e  fica muito bom. Ás vezes o preto e branco faz com que a obra fique muito mais elegante. 

Vick Muniz utilizou lixo para compor as suas obras, fotografou e imprimiu. Algumas 

coloridas e outras usando apenas as cores preto e branco.  

Observe as duas obras acima; a primeira VicK Muniz retratou John Lennon usando grãos 

de café torrados; a segunda ele representou uma criança com açúcar. 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=PclXCEM56sI e veja algumas de suas 

obras e como elas são feitas. Este vídeo estará disponível nos grupos nos dias das aulas 

de Arte. 

Observe como ele se utiliza de materiais inusitados como: lixo, brinquedos, pasta de 

amendoim, geléia, café torrado, doce de leite e mais uma infinidade de outros materiais. 

Todos estes materiais são aproveitados.  

Agora é a sua vez de aproveitar o que você tiver aí na sua casa. Se inspire em suas obras 

e em seus materiais inusitados e faça uma obra de arte. Não faça cópia das obras de Vick 

Muniz, faça a sua. Peça ajuda ao papai e a mamãe e capriche na obra. Mande uma foto 

para que a sua professora aprecie. 

Beijinhos com gosto de açúcar.  Não! Com gosto de café! Não! Com gosto de geléia! 

Também não! Com gosto de macarrão! Ah, prefiro com gosto de bala de morango....  

https://www.youtube.com/watch?v=PclXCEM56sI

