
 
 

 

EMEF “NOVA ESPERANÇA” 
 

 
Aluno(a): 

3º ANO - Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  
Turma:   

 

 
 

ARTE 
A ÉPOCA MAIS GOSTOSA DO ANO SE APROXIMA, É PÁSCOA, SÃO SÍMBOLOS, CORES, 

GOSTOSURAS E MUITO SIGNIFICADO! 

VAMOS UTILIZAR A AULA DE ARTE, E COLORIR OS OVINHOS DE PÁSCOA ABAIXO, ESBANJE NAS 

CORES E CRIATIVIDADE RECORTE E COLE NO CADERNO DE ARTE: 
 

  

Campo de Experiência: LINGUAGENS 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); Ampliar o conhecimento artísticos, utilizando 
cores. 
Habilidades: Conhecer os símbolos pascoais, trabalhando cores e formas. 

Profª Tainara Aparecida Maciel Menezes 



 

 

 

ALUNO(A)__________________________________________DATA:  

NOME DA DISCIPLINA: ENGLISH 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): CONHECER OS NÚMEROS EM 
INGLES. IDENTIFICAR OS NÚMEROS  EM INGLÊS.  

 
1- VAMOS CONHECER OS NÚMEROS EM INGLÊS ? 

ASSISTA AO VÍDEO. 
OUÇA O ÁUDIO DO PROFESSOR E DEPOIS PINTE BEM BONITO. 
1-  ESCREVA O NOME DOS NÚMEROS EM INGLÊS, APÓS ASSISTIR AO VIDEO 

2- ACHE OS NÚMEROS NO CAÇA PALAVRAS 

 

 
 

 



Campo de Experiência: Produção de sons 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); (EF03CI01/ES Produzir sons a partir da 

interação com diferentes objetos, relacionando a produção do som com a vibração de partes desses objetos, 

Reconhecendo o uso desse fenômeno no funcionamento de instrumentos musicais da cultura regional e 

global. 

 

 

 

 

CIÊNCIAS 
 
 
 

 

 

Professora: Silvana de Oliveira Borges 

 
 
 

Pesquise em jornais, revistas , internet e coleno quadro abaixo fontes naturais e artificiais de luz. 

 



Campo de Experiência: 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); EF03GE01/ES Identificar e comparar aspec- 
tos culturais dos grupos sociais de seus lugares de vivência, seja na cidade, seja no campo, investigando 
também, quais as contribuições culturais, sociais ou econômicas desses grupos para o local e para o estado 
do Espírito Santo. 

 
 

GEOGRAFIA 

 

 

Na divisão administrativa do Brasil, temos o distrito federal, os estados, os distritos e os municípios. 
Distrito Federal: É a sede do poder federal, local onde se encontra a capital do País. No Brasil, o 
Distrito Federal se encontra no estado de Goiás, e a nossa capital brasileira é Brasília. É no Distrito 
Federal que se encontram as sedes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Estados: São as 
unidades federativas do país. São administrados por governos estaduais, que estão subordinados ao 
Governo Federal. Cada estado possui a sua própria capital, onde está instalada a sua sede 
administrativa. Municípios: correspondem às unidades administrativas menores do que os estados. 
São administradas pelos governos municipais, também chamados de prefeituras, que estão 
subordinadas ao Governo Estadual e ao Governo Federal. Distritos: são unidades administrativas 
pertencentes aos municípios. Um município pode ser composto por um ou vários distritos. O distrito 
sede costuma ter o mesmo nome do município e os demais distritos costumam ser chamados 
de vilas. Quando uma vila consegue se emancipar, ela é elevada ao status de município. 

 

Os estados brasileiros 

1) Quantos são os estados brasileiros? 

 
 

2) Qual é a capital do Brasil? 

 
 

3) Pensando em onde você mora, responda: 

a) Em qual estado você mora? 

 
 

b) Qual é a sigla do seu estado? 

 
 

c) Qual é a capital do seu estado? 

 



 
Campo de Experiência: 

O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais e étnicos que compõem a comunidade, a cidade e 
os municípios: os desafios sociais, culturais e ambientais do lugar onde vivemos. 

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

EF03HI02/ES Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas, produzir e registrar 
acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região em que vive. 

 
 

 

HISTÓRIA 

 
 

SE TIVER ACESSO, ASSISTA O VÍDEO NO LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=6tPjqX1Nm6k&feature=youtu.be&ab_channel=TVCidadeVerd 
e 
Reconhecer os espaços públicos e suas funções na sociedade. 
Os espaços públicos que podem ser livres como as praças, ruas, parques e praias, ou seja, 
há o completo direito de ir e vir. Em outros espaços existe a restrição ao acesso e à 
circulação da população. Podemos dar como exemplo os edifícios públicos, museus, escolas 
públicas, hospitais públicos e bibliotecas. Esses espaços são administrados pelo município, 
estado ou pela União e possuem horário de funcionamento e a população somente pode 
usufruir desses espaços nesses horários. A maior parte desses espaços têm acesso gratuito 
e não apresentam fins lucrativos 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6tPjqX1Nm6k&feature=youtu.be&ab_channel=TVCidadeVerde
https://www.youtube.com/watch?v=6tPjqX1Nm6k&feature=youtu.be&ab_channel=TVCidadeVerde


 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Campo de Experiência: Língua portuguesa 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); 

Leitura e compreensão de textos verbais/não verbais e gêneros de conto, escrita de texto, 
interação verbal, reconhecimento e valorização da diversidade linguística, reflexão sobre o 
som das letras , utilização de acentuação e produção de texto. 

 

Semana de 05/04 a16/04 
1. O primeiro passo é abrir o livro nº 1 na página 34 onde está o texto DO 

E-MAIL que a turma recebeu. 

2. Depois você irá fazer a leitura do texto, gravar um vídeo e enviar no meu 
particular. 

3. Ainda na página 34 , no número 1 você irá produzir um texto respondendo 
ao email da escola ,no próprio livro.Na atividade 2 você irá pintar as letras F e 
V no texto e escrever no espaço. 

 
4. Agora você vai pegar o livro didático de Lingua portuguesa e vai realizar 

atividades da página 14 a 20 de leitura e interpretação e produção escrita 
conforme orientação da professora. 

 
 
 

Semana do dia (19/04 a 30/04) 
 

5- Agora vamos conhecer uma história, chamado ”( O papagaio tagarela) por 
meio de vídeo da professora falando também da biografia do autor e do 
ilustrador. 

 

6- Na página ,39 vem trazendo 2 atividades para realizar referente a história 
do papagaio. A atividade 1, somente localizar na história o trecho em que o 
pagagaio acorda a Dona Onça e em seguida escrever no espaço . A atividade 
número 2, você irá escrever um texto dizendo com você acordaria a onça. 

 

7- Na página 40 tem três atividade referente a letra ( G) GUE e GUI comforme 
orientação da professora. 



8- Nas paginas 41 e 42 voçê realizará atividades referente a história do 
(pagagaio tagarela) seguindo as orientações da professora. 

 

9- 
 

10- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agora no seu caderno produza uma frase para cada palavra que você 
descobriu acima. 



 

 
 

MATEMÁTICA 
Campo de Experiência: Matemática 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); 

 

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até duas 
ordens, com os significados de juntar, acrescentar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais 

 

7- 



Realização das atividades do livro didático de matemática da página 18 a 20, 
com ajuda dos familiares e explicação da professora por meio de vídeos 
explicativos e áudio no wattzap. 

 

 
Semana do dia (19/04 a 30/04) realize a atividade abaixo: 

 

8-Realização das atividades do livro didático de matemática da página 21 a 
23, com ajuda dos familiares e explicação da professora por meio de vídeos 
explicativos e áudio no wattzap. 



Orientações: 
Ler com bastante atenção a atividade proposta, e qualquer dúvida, entrar em contato com o 
professor via whatsapp no particular. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 
 

Objetivos de aprendizagem: 

Habilidades: 
EF35EF01-03/ES – Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo Aqueles 
de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico-cultural. 

 
ATIVIDADE 05/04/2021 

 
Explicação da atividade pelo professor por meio de vídeo ou áudio. 

 

Brincar contribui de forma única e significativa para a formação integral de crianças. É o conjunto de atenção 
do adulto, planejamento do espaço e liberdade de ação da criança que faz a diferença na qualidade da 
brincadeira. 

 
Metodologia 

 

A atividade é a dança das cadeiras, porém de forma adaptada. 
Materiais: folhas de jornal velho ou folhas que podem ser reutilizadas e música (pode ser de celular, caixa de 
som ou até cantada!). 
Número de jogadores: o aluno sozinho ou com alguém. 
Como se brinca: 
1. Coloque folhas de vários tamanhos no chão; 
2. Escolha variados estilos musicais (rock, samba, clássica, axé, sertanejo, etc); 
3. Ao som da música dance mudando de folha para folha; 
4. Quando a música parar ou acabar, retire da brincadeira a folha que você estiver; 
5. Cada folha determinará as opções de movimento que você terá (folha pequena, movimentos pequenos, 
folha grande, movimentos ampliados). Assim as opções de folha vão diminuindo e seus movimentos vão se 
adaptando. É muito divertido! 

 

Link para as músicas: (1) Mundo Bita - Rádio Bita (temp. 1 completa) - YouTube 
 

Fonte: S1 Atividade Educação Física - 3o Ano.pdf (sme-mogidascruzes.sp.gov.br) 

https://www.youtube.com/watch?v=m3yO3xa62FQ
https://portal.sme-mogidascruzes.sp.gov.br/storage/uploads/para-fazer-em-casa/s1/S1%20Atividade%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20-%203o%20Ano.pdf

