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Campo de Experiência: LINGUAGENS - ARTE 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); Ampliar o conhecimento artísticos, 
utilizando cores, formas e texturas. 
Habilidades: Trabalhar tipos de texturas desenvolvendo o conhecimento através das cores. 

 

 
Arte com Frotagem 

 
A palavra “frotagem” vem do francês frotter, que significa “esfregar”. A técnica da frotagem 

consiste em colocar uma folha de papel sobre uma superfície que apresente um relevo ou 

uma textura e esfregar com o material escolhido, pressionando-a até que apareça o relevo 

ou a textura. Na técnica da frotagem (processo direto, diferente da gravura, que é um 

processo invertido, com o espelhamento da imagem), usa-se lápis ou o giz de cera para 

registro da imagem. 

 Escolha um material com algum relevo ou textura (barbante, linha ou folhas de 

árvores), coloque embaixo da folha de seu caderno, criando uma forma bem bonita; 

 Utilize giz de cera ou lápis de cor, para esfregar a folha branca, até que a textura ou 

o relevo apareçam; 

 Você vai utilizar as cores primárias  (vermelho, amarelo e azul)OU secundárias (verde, 

violeta (roxo) e laranja). 

 

EXEMPLOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NOVA ESPERANÇA 

3° ANO - 5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):______________________________________________________ 
 

NOMEDADISCIPLINA: ENGLISH 

Objetivosdeaprendizagemouhabilidade(doCurrículodoES): CONHECER OS NÚMEROS EM 
INGLES. IDENTIFICAR OS NÚMEROS  EM INGLÊS.  

VAMOS CONHECER OS NÚMEROS E AS CORES EM INGLÊS ? 

ASSISTA AO VÍDEO. 

OUÇA O ÁUDIO DO PROFESSOR E DEPOIS PINTE BEM BONITO. 

1- CONTE OS OBJETOS DE CADA QUADRADINHO E ESCREVA A QUANTIDADE 

EM INGLÊS. 

 

PINTE OS FANTASMAS RELACIONANDO A COR COM OS NÚMEROS 
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HISTÓRIASE TIVER ACESSO, ASSISTA O VÍDEO NO 

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

erde 

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 

 

 

 

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.  

 

 

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
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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:  
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES);EF03GE01/ES Identificar e comparar 
aspectos culturais dos grupos sociais de seuslugares de vivência, seja na cidade, seja 
nocampo,investigandotambém,quaisascontribuiçõesculturais,sociaisoueconômicas desses grupos para o 
local e parao estado do Espírito Santo. 
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                                  CIÊNCIAS 

 Professora: Silvana de Oliveira Borges 

 

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

 

 

Campo de Experiência:Produção de sons 

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

interaçãocom 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. 
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PROFESSORA : EDIANA 3 º ANO 

 

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 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.
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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 

 
 

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. 
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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. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE 26/04/2021 Explicação da atividade pelo professor por meio de vídeo ou áudio. 

Montar as pequenas peças e conseguir formar um painel no final é um excelente exercício 
cognitivo para idosos, adultos, jovens e crianças, principalmente aquelas que estão em fase 

educacional.Em geral, o quebra-cabeça é bom para memória e quando aplicado na escola, 
primordialmente na educação infantil, ele facilita muito a aprendizagem. Quer saber mais sobre as 
vantagens de usar essa ferramenta na escola, quais são as suas regras ou que vantagens ela traz 

para as pessoas que gostam de montar quebra-cabeça? Continue a leitura. 

5 benefícios do quebra-cabeça 

1- Quebra-cabeçaestimula o cérebro 

2- Quebra-cabeça é bom para a memória 

3- Quebra-cabeçadesenvolve a coordenaçãomotora 

4- Quebra-cabeçaprovocaainteração social 

5- Quebra-cabeçafomenta a percepção 

Fonte: Benefícios do quebra-cabeça - Estudo Prático (estudopratico.com.br) 

Metodologia 

A atividade é simples, é preciso primeiro recortar essa imagem que está logo abaixo. 
Depois de cortar, o segundo passo é deixar tudo misturado. 
Feito isso tudo, comece a montar até conseguir voltar do jeito que estava, cada peça em seu 
lugar. 
Terminando a atividade, se quiser, cole no caderno para guardar 
 

 

 

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

https://www.estudopratico.com.br/beneficios-do-quebra-cabeca-na-educacao/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


	5 benefícios do quebra-cabeça
	1- Quebra-cabeçaestimula o cérebro
	2- Quebra-cabeça é bom para a memória
	3- Quebra-cabeçadesenvolve a coordenaçãomotora
	4- Quebra-cabeçaprovocaainteração social
	5- Quebra-cabeçafomenta a percepção


