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Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____

  Orientações: 

* Faça com atenção;

*Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno 

EDUCAÇÃO FÍSICA

Prof. Elvis Marvila Neto      

TEMA: JOGOS E BRINCADEIRAS POPULARES
Habilidade: EF12EF01-01/ES 

A  intenção  principal  dessa  atividade  é  propor  um  desafio  para  o  aluno  e  levá-lo,  por  meio  da
colaboração  individual  ou  conjunta,  a  solucionar  o  problema  usando  suas  habilidades  de
concentração e coordenação motora na atividade proposta.

1) ATIVIDADE

Separe duas garrafas (uma maior outra menor), corte uma tira de barbante de aproximadamente de 80 cm e
amarre na caneta, em seguida deverá colocar a caneta dentro das garrafas segurando o barbante.

2) Qual as habilidades a ser trabalhada essa atividade:

(   )  Força e flexibilidade                       (   )  Concentração e coordenação motora

(   )  Ritmo e agilidade                    (   )  Velocidade e força

CIENCIAS



GEOGRAFIA 3º ANO

                                                                            PIUMA

Piúma é um município brasileiro no litoral sul do estado do Espírito Santo, Região Sudeste do país. Localiza-se a sul
da capital  do estado, distando desta cerca de 90 km. Ocupa uma área de 74,822 km², sendo que 2,9 km² estão
em perímetro urbano, e sua população em 2018 era de 21 363 habitantes.

A sede tem uma temperatura média  anual  de 24,7 °C e na vegetação original  do município  predomina a Mata
Atlântica, com presença de manguezais às margens dos cursos hidrográficos. Com 98% da população vivendo na
zona urbana, a cidade contava, em 2009, com vinte estabelecimentos de saúde. O seu Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) é de 0,727, classificado como alto.

 A área onde hoje está situado o município de Piúma era ocupada originalmente pelos índios goitacases e começou
a ser desbravada no século XIX. Um povoado se formou devido às terras férteis e ao desenvolvimento da  pesca e
em  1883,  foi  criado  o distrito,  subordinado  a Anchieta,  desmembrando-se  em  1891.  Em  1904,  sua  sede  foi
transferida para o até então distrito de Iconha, adotando este nome, mas Piúma foi emancipada em 1963.

A cidade se desenvolveu principalmente à base da pesca, que continua a ser a principal fonte de renda municipal,
aliada ao artesanato e ao turismo. Piúma reúne milhares de turistas na alta temporada, que vêm em busca de suas
praias, atrativos como o Monte Aghá e a culinária. Aliada ao turismo está a produção artesanal, baseada em grande
parte  nas conchas coletadas no próprio  município,  gerando o apelido  de "Cidade das Conchas".  Eventos como
o Carnaval de Piúma e a Festa de São Pedro também se fazem presentes como atrativos culturais.
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1-QUAL É O NOME DO SEU MUNICÍPIO?

...............................................................................................................................................................................

2-PIÚMA SE LOCALIZA EM QUE REGIÃO DO ESTADO?

............................................................................................................................................................................…

3-QUAL É A SUA ÁREA?

...............................................................................................................................................................................

4-QUANTOS HABITANTES TEM O MUNICÍPIO DE PIÚMA?

................................................................................................................................................................................

5-QUAL A VEGETAÇÃO ORIGINAL QUE PREDOMINA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA?

...............................................................................................................................................................................

6-PIÚMA ERA OCUPADA POR QUAIS ÍNDIOS E FOI DESBRAVADA EM QUE SECULO?

...............................................................................................................................................................................

7-PIÚMA FOI EMANCIPADA EM QUE ANO?

...............................................................................................................................................................................

8-QUAL FOI A BASE DO DESENVOLVIMENTO DE PIÚMA. EXPLIQUE?

...............................................................................................................................................................................



HISTÓRIA

LÍNGUA PORTUGUESA

Orientações: 
 Qualquer dúvida entre em contado com a professora.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
 Leitura e identificação de semelhanças e diferenças gráficas das letras;

 Escrita de nomes com correspondência com a primeira letra;



 Leitura, compreensão e representação;

 Leitura dos nomes dos animais em ordem alfabética;

 Análise estrutural dos nomes;

 Escrita dos nomes dos animais, tendo como suporte para escrita;

 Leitura com compreensão do texto Parece... mas não É.

Solicite a ajuda de um responsável para realizar as atividades.

ATIVIDADES (31/05/2021)

Abra o livro e vamos responder as atividades das páginas 54.

Atividades 1, 2 e 3.

Abra o livro e vamos responder as atividades das páginas 55 e 56.

Atividades 1, 2 e 3.

ATIVIDADES (01/06/2021)

Na página 57 e 58 você irá realizar as atividades 1, 2 e 3.

ATIVIDADES (02/06/2021)

Abra o livro na página 59 e 60 e realize as atividades 1, 2 e 3.

ATIVIDADES (03/06/2021)

As atividades de hoje serão realizadas nas páginas 61 e 62.

Nas páginas 63 e 64 realize as atividades 1, 2 e 3.
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