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INGLÊS 
 



 
 
                                                                                                  
                                                                                                     Prefeitura Municipal de Piúma 

Secretaria Municipal de Educação 

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

NOME DA ESCOLA: E.M.E.I. F “SÃO JOÃO DA BOA VISTA” 

NOME DO ALUNO:                                                                       SÉRIE/TURMA:3° 

Arte 

O que é dança? 

Dança é a arte de movimentar expressivamente o corpo seguindo os movimentos 

ritmados, em geral ao som de música. O povo primitivo iniciou a arte de dançar e a 

praticava em diferentes ocasiões: no período de colheitas, nos rituais aos deuses, na 

época das caçadas, nos casamentos, em momentos de alegria ou tristeza, ou ainda, em 

homenagem à mãe natureza. É considerada a mais completa das artes, pois envolve 

elementos artísticos como a música, o teatro, a pintura e a escultura, sendo capaz de 

exprimir tanto as mais simples quanto as mais fortes emoções. 

O significado da dança vai além da expressão artística, podendo ser vista como um meio 

para adquirir conhecimentos, como opção de lazer, fonte de prazer, desenvolvimento da 

criatividade e importante forma de comunicação. 

A dança teve forte influência nas sociedades ao longo dos tempos. Como via de 

socialização e disseminação de cultura proporcionaram ao mundo o conhecimento sobre 

a diversidade cultural dos diferentes povos em todo mundo, especialmente através de 

danças folclóricas, nas escolas, a dança faz parte da área de educação física. Como 

disciplina acadêmica, a dança integra diferentes cursos universitários ligados às artes e 

humanidades e também é uma modalidade amplamente praticada em academias e 

clubes para manutenção da saúde física e mental. 

“Entrar na dança” é uma expressão popular que significa envolver-se em algum assunto, 

fazer parte de algum negócio arriscado. 

Fonte: http://atividadesdiversasclaudia.blogspot.com/2012/10/atividades-de-arte-sobre-

danca.html 

1- Responda 

1) O que é dança? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2) Quem iniciou a arte da dança? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) Em que ocasiões a arte da dança era praticada? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

http://atividadesdiversasclaudia.blogspot.com/2012/10/atividades-de-arte-sobre-danca.html
http://atividadesdiversasclaudia.blogspot.com/2012/10/atividades-de-arte-sobre-danca.html
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4) Por que a dança é considerada a arte mais completa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5) Além da expressão artística, como a dança pode ser vista? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6) Quais influências a dança tem na sociedade? 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7) O que significa a expressão popular “entrar na dança”? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8) Encontre no caça-palavras 5 estilos de dança:
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Ciências 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades 

1. Qual é o centro do Sistema Solar?________________________________________. 

2. Que tipo de astro é o Sol?______________________________________________. 

 3. O que são estrelas? __________________________________________________. 

4. O que são planetas? __________________________________________________. 

5. Quais são os planetas do Sistema Solar?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 6. O que é a Lua?_______________________________________________________ 

 7. O que são satélites naturais?____________________________________________ 

 8. Quais são as fases da Lua?_____________________________________________ 

 

9. Assinale sim ou não. 

a) O Sol tem luz própria.                                                              (    ) sim       (     )não 

 b) O Sol é uma estrela                                                               (    ) sim       (     )não 

c) A Terra tem luz própria.                                                          (    ) sim       (     )não   

d) A Lua é o satélite natural da Terra.                                        (    ) sim       (     )não 

 e) A Terra é um satélite.                                                             (    ) sim       (     )não 

 

10. Com suas palavras escreva o que aprendeu. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Língua Portuguesa 

Bula de Remédio 

A bula é um texto impresso que acompanha um medicamento. É importante ressaltar 

que a estrutura de uma bula e as informações que ela deve conter são determinadas por 

órgãos ligados ao Ministério da Saúde. Tem função de instruir e informar o paciente 

quanto ao uso do medicamento, data de validade, ação esperada, contraindicações, 

precauções efeito colaterais e dosagem. 
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1. Por que os remédios têm bula?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 2. O que está sentindo o paciente que toma o remédio descrito no texto da bula?  

______________________________________________________________________ 

3. Quais são os efeitos colaterais que podem surgir para quem ingere esse remédio?  

______________________________________________________________________ 

4. Por que a recomendação “Mantenha o produto fora do alcance das crianças”, se o 

remédio é para crianças?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Se você tomar o remédio SENSIL, qual seria a dose?  

______________________________________________________________________ 

 

6. Procure, no dicionário, o significado das palavras de acordo com o sentido do texto:  

a)Pediátrico:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b)Frasco:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c)Composição:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

d)Colateral_________________________:___________________________________

_______________ ______________________________________________________ 

e)Posologia:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

f)Paciente:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Por que é importante conhecer o nome do farmacêutico responsável?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Marque em cada relógio as horas que você faz cada atividade. 
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2- Leia as horas marcadas nos relógios e escreva-as com palavras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Marque as horas pedidas no relógio abaixo: 
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HISTÓRIA  

TRABALHO NO CAMPO E NA CIDADE  

Vamos conhecer as principais formas de trabalho feitos no campo e na cidade. 

TRABALHO NO CAMPO  

Os principais trabalhos feitos no campo são agricultura (cultivo da terra), a pecuária (criação dos 

animais), e o extrativismo (extração dos recursos naturais). 

Agricultura- é o cultivo de plantas para produzir alimentos e outros produtos de que 

necessitamos. As mais importantes tarefas da agricultura são limpar o terreno, cavar, semear, 

regar, podar e colher. No campo a maioria das atividades é feita com as mãos, já em outras 

usam-se ferramentas e maquinas. De uma maneira ou de outra os grãos são colocados em 

sacos, verduras, frutas e legumes são guardados em caixotes ou caixas. 

Pecuária – é a criação dos animais para servirem como alimentos no trabalho e no transporte 

de pessoas e de produtos. No campo se criam boi, vacas, bodes, cabras, carneiros, ovelhas, 

bodes e cabras, porcos e porcas. Criam -se também aves (galos, galinhas, patos, perus e outros). 

A pecuária oferece, carne, leite e ovos para o consumo da população e para fabricação de outros 

produtos como salsicha, linguiça, queijo, iogurte, maionese, doces etc. 

Extrativismo vegetal, animal mineral- é a atividade que consiste em extrair da natureza os 

recursos que necessitamos. Esses recursos podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. 

 Atividades   

1- Encontre no diagrama a seguir atividades relacionadas a agricultura. 

2- Escreva o nome dessas atividades na ordem que elas acontecem: 

1 _____________________                                     2_______________________ 

3______________________                                    4________________________ 

5______________________                                     6_______________________ 
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ALUNO:_____________________________________________________DATA_________ 
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GEOGRAFIA 

PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO E CONSUMO  

Você sabia que além das atividades econômicas, algumas ações que praticamos no 

nosso dia a dia, também podem prejudicar o meio ambiente. Você já percebeu que, 

todos os dias geramos uma certa quantidade de lixo? E o que pode ocorrer quando 

esse lixo não descartado corretamente? 

Se forem jogados nas ruas ou nas calçadas, os resíduos sólidos podem ser carregados 

pelo vento e pela água da chuva e levados até os rios, lagoas e mares, contaminado 

suas águas. Por isso os resíduos sólidos devem ser depositados adequados como nas 

lixeiras de coleta seletiva.  

 

 

 

 

 

 

Miguel reuniu alguns lixos recicláveis que encontrou na sua casa e agora deve coloca-los no 

recipiente correto. Pinte cada recipiente de uma cor, respeitando as cores usadas pelos 

materiais. Em seguida leia o nome dos itens que ele recolheu e coloque na lista correta.   

 

A coleta de lixo e vital, a saúde da comunidade. 

Se o lixo não fosse recolhido todos os lugares 

estariam sujos, poluídos infestado de insetos e 

seria insuportável viver neles. Mas se por outro 

lado esse lixo for recolhido e jogado em aterro 

sanitário ou lixão ele levará muito se muitos 

anos para se decompor, apodrecer e se 

misturar a terra novamente. Por isso a solução 

e reciclar principalmente vidros, plásticos e 

metais.  
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NOME DO ALUNO: _______________________________________ 

TURMA: 3° ANO 
Componente Curricular: Educação Física 

TEMA: DANÇA  

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

Habilidades: EF12EF11 

Competência: CE08  

 

 EXERCÍCIO:   

Olá, Alunos! Nessa coletânea, estamos dando continuidade ao conteúdo Danças 

e Cantigas de Roda. Você já se divertiu fazendo a dança “FREVO” não é mesmo? 

Agora, vamos de pesquisa! Atividade: Pesquisa de entrevista.  

A) Faça uma “entrevista” com seus pais, tios ou avós! Pergunte a eles e anote em seu 

caderno:  

1- Quais eram as danças que eles brincavam quando crianças?  

2- Peça que eles te ensinem a dança do tempo deles. 

 B) Grave um pequeno vídeo cantando e dançando, a qual seus pais lhe ensinaram. 

Peça que eles façam com você!  

C) Poste no grupo da sua turma e no privado do professor, o pequeno vídeo gravado, 

para os professores registrarem a sua presença.  

 

Boa aula e divirtam-se!! 

 


