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ENSINO FUNDAMENTAL 

EMEIF “SÃO JOÃO DA BOA VISTA” 

 

8ª COLETÂNEA ESTUDANDO EM CASA 

3º ANO 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 MATEMÁTICA 

GEOGRAFIA e HISTÓRIA 

ARTE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

INGLÊS 
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Língua Portuguesa 

Observe a tirinha abaixo e escreva uma estória bem criativa! 

 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



 
 
                                                                                                  
                                                                                                     Prefeitura Municipal de Piúma 

Secretaria Municipal de Educação 

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

 

NOME DO ALUNO: 

SÉRIE/TURMA: 3º ANO 

Matemática 
 

Medidas de comprimento 
 
Os balconistas, as costureiras, os pedreiros, etc. utilizam o metro para medir 
comprimentos. 

                           
 
Dividindo o metro em cem partes iguais temos o centímetro. 
  
1 metro=100 centímetros 
 
 

1- Meça, usando uma régua, e escreva as medidas no caderno: 
 

 
 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________ 

2- Observe alguns instrumentos que servem para medir comprimento. 
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Também podemos usar o palmo como medida. 

Responda às perguntas. 

a- Quantos palmos medem seu caderno? 

_________________________________________________________ 

 

b- Quantos palmos medem a porta da sala de sua casa? 

___________________________________________________________ 

 

c- Quantos palmos medem sua mochila? 

_________________________________________________________ 

 

 

3- Use o metro, faça as medidas e marque: 
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NOME DO ALUNO 

SÉRIE/TURMA: 3º ANO 

  

CIÊNCIAS 

Onde vivem os animais 

Os animais podem viver em diferentes ambientes, onde encontram comida e abrigo. 

Muitos animais não conseguem sobreviver quando são retirados de seu ambiente 

natural. 

Os animais que vivem em terra firme, dentro do solo, em plantas e também os que voam 

são chamados de animais terrestres. 

Os animais que vivem em mares, rios e lagos são chamados de animais aquáticos. 

 

                               

Os tatus são animais terrestres       Os tubarões são animais aquáticos 

 

1- Encontre no caça palavras o nome dos animais em destaque. 

. 
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2- Agora escreva o nome dos animais no quadro correspondente: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

3- Escreva o nome dos animais e numere os quadro de acordo com a legenda. 
 
1- Animal que vive na água. 
2- Animais que vivem na terra 
3- Animais que vivem na água e na terra. 

 
 
 

Agora escreva as caracteristicas de cada animal. 
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 

 

Animais aquáticos  Animais terrestre 

  



 
 
                                                                                                  
                                                                                                     Prefeitura Municipal de Piúma 

Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES 
DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 
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Arte 
1- Leia e cante a música. 

 
https://youtu.be/PT3azbKHJZU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aquarela - Toquinho   

Numa folha qualquer eu desenho um sol 

amarelo 
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um 

castelo 
Corro o lápis em torno da mão e me dou 
uma luva 

E se faço chover, com dois riscos tenho um 
guarda-chuva 

Se um pinguinho de tinta cai num 
pedacinho azul do papel 
Num instante imagino uma linda gaivota a 

voar no céu 
Vai voando, contornando a imensa curva 

norte-sul 
Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou 

Istambul 
Pinto um barco a vela branco navegando 
É tanto céu e mar num beijo azul 

Entre as nuvens vem surgindo um lindo 
avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo, com suas luzes a 
piscar 
Basta imaginar e ele está partindo, sereno 

e lindo 
E se a gente quiser ele vai pousar 

Numa folha qualquer eu desenho um navio 

de partida. 

Com alguns bons amigos bebendo de bem 

com a vida 

De uma América a outra consigo passar 

num segundo 

Giro um simples compasso e num círculo eu 

faço o mundo 

Numa folha qualquer eu desenho um navio 

de partida 

 

 
 

Com alguns bons amigos bebendo de 

bem com a vida 

De uma América a outra eu consigo 

passar num segundo 

Giro um simples compasso e num 

círculo eu faço o mundo 

Um menino caminha e caminhando 

chega no muro 

E ali logo em frente a esperar pela 

gente o futuro está 

E o futuro é uma astronave que 

tentamos pilotar 

Não tem tempo nem piedade nem tem 

hora de chegar 

Sem pedir licença muda nossa vida 

Depois convida a rir ou chorar 

Nessa estrada não nos cabe conhecer 

ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe bem ao certo 

onde vai dar 

Vamos todos numa linda passarela 

De uma aquarela que um dia enfim 

Descolorirá 

E descolorirá 3 x 

www.letra.mus.br 
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2- Desenhe representando o trecho da música: 

 

“... E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo...” 

 

 

 

 

 

 

 

“... E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva...” 

 

  

 

 

 

 

 

”... Entre as nuvens vêm surgindo um lindo avião rosa e grená...” 
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ALUNO: 

SÉRIE/TURMA: 3 ANO  

GEOGRAFIA  
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1) Vamos interpretar a história A menina que desenha. 

 

a) Qual era o tema principal da história? 

______________________________________________________________________ 

b) Como era acidade de Isabela? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) O crescimento da cidade causava um grande problema. Que problema era esse? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

d) O que aconteceu, com a cidade, conforme a menina foi crescendo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

e) O que a menina resolveu fazer para ajudar as pessoas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

f) Qual foi a atitude das pessoas em relação a ação da menina? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

g) Cite algumas modificações ocorrida no seu lugar de vivência. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ALUNO: 

SÉRIE/TURMA: 3 ANO  
 

HISTÓRIA  

A INFLUÊNCIA DA CULTURA AFRODESCENDENTES 

Estudar a vida dos povos africanos no Brasil é importante para as crianças entenderem 

como eles contribuíram para formação da cultura brasileira. As tradições que vieram da 

África deram aos brasileiros um jeito particular de ser, um tipo de beleza religião e arte. 

 
 Assista ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s 

Os africanos raízes do Brasil  

 

ATIVIDADES  

 

1-Pesquise juntamente com seus familiares informações e ilustrações sobre: 

 

 Alimentação da cultura africana que estão presente na nossa alimentação; 

 Músicas, ritmos, instrumentos e danças de origem africana presente na cultura 

brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s
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NOME DO ALUNO 

TURMA: 3 ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

TEMA: GINÁSTICA 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Capacidades físicas: resistência, força, agilidade, 
flexibilidade, coordenação, equilíbrio.  
 
HABILIDADES EF35EF07-04/ES  

 
COMPETENCIA CE08  

 
 

EXERCÍCIO 1: EXPERIMENTANDO A PONTE 

A) Apoiar as plantas dos pés no chão. 

B) Apoiar as palmas das mãos no solo, ao lado da cabeça, com os dedos voltados para 
os ombros. 

C) Elevar o quadril, estendendo pernas e braços, formando um arco. 

 

 

 

 



 
 
                                                                                                  
                                                                                                     Prefeitura Municipal de Piúma 

Secretaria Municipal de Educação 

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

 

EXERCÍCIO 2: ALONGANDO-SE PARA O ESCAPATE. 

 

A) Sente-se com os joelhos dobrados e para os lados, de modo que formem um "V". 

B) Junte as solas dos pés e coloque as mãos neles ou nos tornozelos. 

C) Incline-se para levar a cabeça o mais próximo possível dos pés e fique nessa 

posição, respirando fundo. 

D) Use os cotovelos para empurrar gentilmente os joelhos para baixo. 
 

 

 
 

 

 

 


