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ENSINO FUNDAMENTAL 

EMEIF “SÃO JOÃO DA BOA VISTA” 

 

10ª COLETÂNEA ESTUDANDO EM CASA 

3º ANO 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 MATEMÁTICA 

GEOGRAFIA e HISTÓRIA 

ARTE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

INGLÊS 
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                                                          ARTE 
 

1- Você gosta de cantar? Justifique.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2- Vamos lembrar as letras das músicas que você mais gosta. 

 

a-  Escreva um trecho de uma música que tenha a palavra AMIGOS.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b- Escreva um trecho de uma música que tenha a palavra AMOR.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c-  Escreva um trecho de uma música que tenha a palavra CORAÇÃO.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

d- Escreva um trecho de uma música que tenha a palavra AZUL. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3- Escolha um dos trechos que você escreveu e crie um lindo desenho, lembre-se 

de colorir. 
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CIÊNCIAS 
Reprodução dos animais 
 
 Os animais se reproduzem. Reproduzir-se é dar vida a outros seres da mesma espécie. 

 
• O ser humano, o gato, o coelho e muitos outros animais se desenvolvem no corpo da 
mãe. 
 
 • Algumas espécies de peixes põem ovos no fundo do mar; nos ovos se desenvolvem 
os peixinhos. 
 
• As aves põem e chocam seus ovos em ninhos. Nesses ovos se desenvolvem os 

filhotes. 

 • Outros animais também põem ovos. Por exemplo, os répteis, os insetos, os sapos etc. 

 

A maioria dos animais é parecida com os pais ao nascer.  

Veja as fotos. 
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Outros animais não são parecidos com os pais ao nascer. Observe o ciclo de 

desenvolvimento do sapo e do bicho-da-seda: 

 

O sapo e o bicho-da-seda passam por transformações até se tornarem adultos.  

A essas transformações dá-se o nome de metamorfose.  

A rã e a borboleta também são exemplos de animais que passam pela metamorfose. 

Atividades 

1. Por que os seres vivos se reproduzem?  -

________________________________________________________________ 

 

2. Onde se desenvolvem o ser humano, o gato, o coelho e outros mamíferos? 

________________________________________________________________ 

 

3. Cite alguns animais que nascem de ovos. 

________________________________________________________________ 

 

4. Cite animais que não se parecem com os pais ao nascer. 

________________________________________________________________ 

 

5. Complete a frase: Reproduzir-se é dar vida a outros seres da mesma 

________________________________________________________________ 

 

6. Complete com as palavras: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

Leia com atenção a letra da música “Era uma vez”. Depois responda às questões 

a seguir. 

1- Qual é o título da música?  

________________________________________________________________ 

 

2- Quem canta essa música? 

________________________________________________________________ 

 

3- Onde era o lugarzinho da música? 

________________________________________________________________ 

 

4- Que sabor e que cheiro tinha o lugarzinho? 

________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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5- O que a riqueza e a simplicidade mostravam uma para outra? 

________________________________________________________________ 

 

6- Segundo o texto, o que devemos fazer para ser feliz? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7- O que você acha que precisamos para ser feliz? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8- O texto é: 

(   ) Uma propaganda    (   ) Uma música    (   ) Um convite    (   ) Um bilhete 

 

9- Complete a cruzadinha a seguir. 

 

10- Complete a estrofe com as palavras que faltam. 
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MATEMÁTICA 

1- Complete as adições e as multiplicações. 

  

2- Complete. 
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3- Complete as sentenças. 

 

 
4- Escreva de 3 em 3 até chegar a 30. 

 
 

5- Complete as sentenças. 

 
 

6- Ligue ao produto. 
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ESCOLA “SÃO JOÃO DA BOA VISTA” 

ALUNO: 

SÉRIE/TURMA: 3º ANO  

                                                GEOGRAFIA 

O SER HUMANO E AS PAISAGENS. 

As paisagens não são transformadas apenas pela ação de elementos da natureza. Em 

muitas delas as mudanças ocorridas são realizadas pelos seres humanos. 

As pessoas transformam as paisagens por diferentes motivos, como pela necessidade 

de produzir alimentos, de consumir produtos, construir moradias de abrir novos 

caminhos, por meio de ruas e estradas, extrair recursos da natureza como para geração 

de energia etc. Portanto, as pessoas por meio do trabalho, transformam as paisagens 

para atender suas necessidades. 

TRANSFORMAÇÃO DAS PAISAGENS E OS PROBLEMAS AMBIENTAIS  

Você sabia que muitas atividades econômicas que o ser humano desenvolve são 

responsáveis por grande parte dos problemas ambientais de que temos notícias 

atualmente?  Esses problemas acontecem tanto na cidade quanto no campo. 

OBSERVE AS IMAGENS E RESPONDA: 

1                                                                                        2 

 

 

 

 

 

a) Qual imagem retrata um problema ambiental no espaço rural? ____________________ 

b) Como a natureza está sendo prejudicada em cada uma das situações mostrada nas 

fotos? 

Foto1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foto 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Indústrias que libram gases 

tóxicos no ambiente causam 

poluição do ar. Essa poluição 

prejudica a saúde das 

pessoas, podendo causar 

doenças respiratórias. 

                                                 
No   campo, as atividades 

agropecuárias vêm ocupando 

áreas cada vez maiores. Para 

isso extensas áreas de 

vegetação natural são 

desmatadas para dar lugar a 

lavoura e as pastagens. 
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HISTÓRIA  

MARCOS HISTÓRICOS DE CIDADES BRASILEIRAS. 

 Marco histórico – é o nome que se dá a um edifício, lugar ou objeto que possui 

grande importância histórica. Conheça agora alguns marcos históricos de cidade 

brasileiras. 

Durante muito tempo, o Brasil pertenceu a Portugal. Isto é, foi governado pelo rei 

de Portugal. Dono de grande poder em 1625 o rei criou a “A casa de Haver o 

Peso”, um posto para conferir mercadorias e cobrar imposto. Esse posto deu 

origem ao mercado de nome “Ver o Peso”, um marco histórico da cidade de 

Belém. Nesse mercado são vendidos especiarias, peixes e carnes da região, além 

de produtos vindos de outros países. 

Ao longo do tempo o mercado sofreu grandes mudanças e hoje é um dos lugares 

mais visitados da cidade.  

 
Vista externa do Mercado Ver o  

Peso – Belém -PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONDA  

1- O que são marcos históricos ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2- No município em que você vive, existe algum edifício ou lugar que tem grande importância 

histórica? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3- Você já o visitou? Se a resposta for sim o que aprendeu durante a visita? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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ESCOLA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA 
NOME DO ALUNO: 

TURMA: 3° ANO 

Disciplina: Educação Física 

TEMA: DANÇA (FLEXIBILIDADE) 

Objeto de conhecimento Danças, expressão e linguagem dos povos, processo 
histórico.  
 

Habilidades: EF12EF11 

Competência: CE08  

 

EXERCÍCIO:  ESCOLHA UM LOCAL PARA IR DE UM PONTO A OUTRO, EM 

SEGUIDA, REALIZE OS MOVIMENTOS DE SEGUINTE FORMA: 

1) Alongamento de ombros puxando para frente 
Eleve o seu braço esquerdo mantendo-o à altura do ombro, mas apontado para a frente. 
Em seguida, use sua mão direita para puxar o braço esquerdo na direção do peito, 
mantendo-o pressionado por 20 segundos. Em seguida efetue o mesmo exercício como 
outro braço.  

 

 2) Alongamento de ombros puxando para trás  

Passando o braço esquerdo por trás da cabeça (colocando a mão nas costas) segure o 
cotovelo com a outra mão e pressione por 20 segundos. Em seguida, volte à posição 
inicial e faça com o outro braço. 
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3) DANÇA (FREVO) 

Com uma sombrinha aberta, os alunos deverão criar seus próprios movimentos. (Ex. 

pulando, flexionando as pernas, etc.)  

Segue abaixo um link de sugestão de música. 

https://www.youtube.com/watch?v=M7A0bwJO1Jc 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M7A0bwJO1Jc

