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                           CAROS PAIS E RESPONSÁVEIS 

 

 

Enquanto as aulas continuam suspensas, 
a Secretaria de Educação preparou o 
material impresso “Construindo 
Aprendizagens” com atividades a serem 
realizadas em cada ano ciclo. 

Este material foi entregue aos alunos pela 
nossa escola no dia 28/07/2020. Caso você 
ainda não tenha retirado este caderno, 
compareça ao plantão escolar às quartas-
feiras das 10:30h às 14:00h. 

É importante que os alunos acompanhem 
as orientações que os professores irão 
publicar neste portal sobre a realização 
dessas atividades que iniciarão a partir da 
próxima semana, no dia 12/08/2020. 

Após realizadas todas as atividades, 
agendaremos uma data para a entrega do 
caderno, por isso oriente as crianças a tratá-lo 
com cuidado.  

Não esqueça de fazer uma identificação na 
capa com o nome completo. É muito 
importante o acompanhamento na realização 
das atividades. 

Esperamos que estejam todos bem e que, logo que possível, possamos retornar 
à rotina escolar. 

 
                                                                EMEB PROFª ANNETE MELCHIORETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



AOS EDUCANDOS E SUAS FAMÍLIAS, 

 
 

Continuamos em um momento difícil, em que as medidas de segurança 

como: usar álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão, usar máscaras e ficar em 

casa sempre que puder, é essencial para salvar nossas vidas e das pessoas que estão 

em nossa volta. 

Diante dessa necessidade, precisamos continuar pensando em práticas 

pedagógicas para suprirmos esse período de distanciamento social, mas não podemos 

nos distanciar da aprendizagem. 

A partir da semana que vem contaremos também com as atividades da 

apostila “Construindo aprendizagens”, disponibilizada pela Secretaria de Educação. As 

orientações estarão no Portal da Educação de Diadema. 

As atividades desenvolvidas aqui, fazem parte do currículo do terceiro, pois 

é muito importante mantermos esse vínculo com os conteúdos escolares e criarmos 

uma rotina para que os educandos realizem todas as propostas indicadas pelos 

professores. 

O apoio da família continua sendo muito importante para que possamos 

alcançar os objetivos propostos. 

Sempre lembrando que os registros devem ser feitos no caderno e apresentados 

aos professores assim que retornarmos à escola. 

 
 
 

 
Bom trabalho a todos! 

 
Professores do 3º ano 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



CONTEXTUALIZAÇÃO 

Iniciamos o grupo de atividades dessa semana com uma leitura que nos faz 

pensar sobre o que faremos quando tudo isso passar, pois precisamos refletir 

sobre algumas atitudes que, até então, não prestávamos tanta atenção ou não 

dávamos o devido valor. 

Em seguida, relembraremos os poemas que trabalhamos na semana passada, 

pois favorece o prazer da leitura, aumentando a sensibilidade e familiaridade com 

a linguagem poética. Além de estimular a interpretação, criação e reflexão, 

despertando nossas emoções. 

Em matemática as atividades de resolução de situações-problemas e leitura 

de tabelas, criando e elaborando técnicas de resolução válidas no encontro das 

soluções, desenvolve ainda o raciocínio lógico e estimula a curiosidade. A leitura 

de dados em tabelas, que possibilitam maior facilidade e agilidade na absorção 

de ilustrar e resumir as informações apresentadas. 

Estudaremos o corpo humano e os órgãos dos sentidos. Vamos entender um 

pouco cada parte que forma essa estrutura e lembraremos a importância dos cinco 

sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. 

Retomamos o tema paisagem natural e cultural. Será proposta a oportunidade 

do aluno expor sua opinião sobre a ação do homem na modificação da natureza, 

quais benefícios e prejuízos podem ser observados dentro desse contexto. 

A África é considerada o berço da humanidade e da civilização, segundo várias 

pesquisas realizadas que indicam, com nitidez, uma origem comum do homem 

moderno na África. O que pode nos levar a pensar que todos somos 

descendentes dos africanos. E por que não? Por isso continuaremos a conhecer 

mais a cultura desse povo. 

Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de 

aspectos: como com danças, músicas, religião, culinárias e idioma. A influência da 

cultura africana é também evidente na culinária regional, especialmente na Bahia. 

Na música, a cultura africana contribuiu com os ritmos que são à base de boa parte 

da música popular brasileira. 



• Ler e descobrir a palavra que está dentro da outra 



• Produzir versos 



• Resolver as operações e situações problema 



• Resolver as operações e situações problema 



CORPO HUMANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
O corpo humano é formado por um conjunto harmônico de órgãos e sistemas 

que trabalham o tempo todo. Cada sistema com sua função específica é 

semelhante a uma máquina com várias peças: cada peça individualmente não 

representa muita coisa, mas dentro de um sistema, se uma delas parar de 

funcionar, prejudica o funcionamento das demais. 

 
O cérebro é quem comanda tudo. 

 
 
 
 

Nenhum ser humano é igual ao outro. A voz e as características particulares 

tornam cada pessoa diferente das demais. Apesar da diversidade de 

características, todos temos um corpo semelhante, com as estruturas básicas e a 

mesma organização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte:https://www.todamateria.com.br/partes-do-corpo-humano/ 

https://www.smartkids.com.br/especiais/cerebro.html
https://www.todamateria.com.br/partes-do-corpo-humano/


Curiosidade 

O osso mais cumprido do corpo é o fêmur, que é o osso da coxa. Numa 

pessoa de 1,80 metro, esse osso tem cerca de 50 centímetros. 

 
 
 

Para captar todas as informações que vêm do ambiente, temos os ÓRGÃOS 

DOS SENTIDOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um conjunto de órgãos que realizam um trabalho intenso e detalhado, gerando 

nossas sensações e percepções. 

Começando pela pele, que é o órgão responsável pelo TATO, mantém os 

órgãos internos isolados do meio ambiente, ajuda no controle da temperatura do 

corpo eliminando o suor e protege contra a invasão de micróbios que prejudicam 

o organismo. 

 
 
 
 
 
 
 

O órgão responsável pela AUDIÇÃO é o ouvido, que é uma estrutura complexa 

com a função de perceber os sons. 

https://www.smartkids.com.br/especiais/5-sentidos.html
https://www.smartkids.com.br/especiais/5-sentidos.html


Com relação ao sentido do PALADAR, o órgão responsável é a língua, que 

identifica o sabor dos alimentos através das papilas gustativas. 

 
 
 
 
 

E por falar sentir em cheiro, sua percepção tem relação com o sentido do 

OLFATO e o órgão responsável é o nariz. 

 
 
 
 
 

 
Finalmente chegamos ao sentido da VISÃO, cujos órgãos responsáveis são os 

olhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://www.smartkids.com.br/especiais/esqueleto-e-musculos.html 
 
 

https://www.smartkids.com.br/trabalho/corpo-humano 

https://www.smartkids.com.br/especiais/esqueleto-e-musculos.html
https://www.smartkids.com.br/trabalho/corpo-humano


• Representar a estrutura do corpo humano através de desenho 



• Relacionar os órgãos dos sentidos em cada situação 



• Responder as questões relacionadas às paisagens 



• 
 

• Responder as questões relacionadas às paisagens 



• Ler e interpretar o texto 



• Preencher a segunda coluna de acordo com a primeira 



ARTE 

 
Professora: Lais 

 

Hoje vamos conhecer diferentes formas de expressão artística e descobrir como as 

diferentes linguagens artísticas podem explorar de diferentes formas os materiais e os 

objetos. 

 
Marcel Duchamp é um dos grandes representantes do 

movimento artístico conhecido como dadaísmo e o 

inventor dos "ready-made". 

Seu modo de vida boêmio e paixão pelos jogos de xadrez, 

dos quais participou em torneios, podem ser vistos ao 

longo de sua carreira artística nas obras de inspiração 

romântica e expressionista, até aquelas de natureza 

cubista e futurista. Vale lembrar que Duchamp era contra a “arte retiniana”, ou seja, aquela 

arte que agrada à vista. 

Os "Ready-Made" De Duchamp 

Os “ready-made” tratam-se de objetos prontos que não são utilizados na sua função prática. 

Exemplo a arte feita com a roda da bicicleta (que perde sua função). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vamos Praticar: Veja a imagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roda de bicicleta, 1913. 



1. 

Responda em seu caderno: 

 
1- Quais objetos o artista utilizou nessa obra? 

2- Pelo que você observou, é possível usar objetos do cotidiano para fazer arte? 

3- Você levaria para casa essa obra de arte? Por quê? 

. 

Esse artista é capaz de pegar objetos comuns e criar novos usos para eles, transformando- 

os em uma obra de arte. 

 
4- Faça em seu caderno um desenho imitando a obra original do artista acima, você pode 

colorir para deixar seu trabalho mais bonito. 

 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores André e Marcos 

 
 

ATIVIDADE: BASQUETE DE BOLINHAS DE PAPEL OU TAMPINHAS 

 
 

Hoje vamos brincar de basquete de bolinhas. 
 

Vamos precisar das tampinhas utilizadas na aula passada ou pequenas bolinhas de papel. 

Também precisaremos de copos descartáveis e uma fita adesiva ou durex para colar o 

copo na ponta de qualquer mesa disponível em sua casa. 

ATIVIDADE: 
 

Fixar os copos utilizando a fita adesiva na extremidade da mesa, como na figura abaixo. 

Após isso, imaginaremos que estamos na quadra e vamos treinar nossa pontaria. Dê 

petelecos na bolinha de papel e tente fazer com que ela caia dentro do copo. 

Você pode convidar os presentes em sua casa para fazer uma pequena competição com 

você. Depois nos conte quem da família conseguiu ter mais acertos na atividade. 

Boa aula! 


