
EM DR. ÁTILA FERREIRA VAZ 

3° ANOS: A, B, C, D, E e F – 19ª SEMANA 

 

 BOM DIA, QUERIDOS ALUNOS E RESPONSÁVEIS! TODOS ESTÃO BEM? ESPERAMOS 

QUE SIM! NA SEMANA ANTERIOR, INICIAMOS A UTILIZAÇÃO DO MATERIAL IMPRESSO 

“CONSTRUINDO APRENDIZAGENS". INFORMAMOS QUE OS PROFESSORES 

CONTINUARÃO POSTANDO AS ATIVIDADES SEMANALMENTE NO PORTAL E ORIENTANDO 

O USO DO CADERNO IMPRESSO. ESPERAMOS QUE AS ATIVIDADES CONTINUEM SENDO 

REALIZADAS. PEDIMOS AINDA QUE OS CADERNOS CONSTRUINDO APRENDIZAGENS 

SEJAM PREENCHIDOS, SOMENTE COM AS ORIENTAÇÕES DOS PROFESSORES PELO 

PORTAL DA EDUCAÇÃO, APÓS O PREENCHIMENTO DEVERÁ SER GUARDADO E 

ENTREGUE AOS PROFESSORES EM OCASIÃO COMBINADA. 

IMPORTANTE QUE SAIBAM QUE AO FINAL DAS ATIVIDADES DA SEMANA, VOCÊ 

ENCONTRARÁ A CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA ANTERIOR. FIQUE ATENTO, 

POIS VOCÊ TEM AÍ UMA NOVA POSSIBILIDADE DE REVER E TIRAR DÚVIDAS SOBRE AS 

ATIVIDADES. 

CONTINUAREMOS FAZENDO USO DE IMAGENS (ÍCONES) QUE MOSTRARÃO O QUE 

PRECISA SER REALIZADO (APENAS LIDO, PRECISA SER COPIADO E REGISTRADO NO 

CADERNO, PRECISA SER RESPONDIDO ORALMENTE, USO DO CADERNO IMPRESSO OU 

ATIVIDADE PRÁTICA E FAZER ARTÍSTICO). SEGUE ABAIXO OS ÍCONES E SUAS 

RESPECTIVAS LEGENDAS. SEGUIMOS JUNTOS, PORÉM DISTANTES. UM BOM TRABALHO 

PARA TODOS! 

 

APENAS PARA LEITURA  PARA COPIAR E RESPONDER NO 

CADERNO 

RESPONDER ORALMENTE  FAZER ARTÍSTICO 

ATIVIDADE FÍSICA ATIVIDADE CADERNO IMPRESSO 

Fonte dos ícones:  

https://www.fotosearch.com.br/CSP992/k13426457/ - 

https://images.app.goo.gl/ow5rcSGbeRCEXbXm6 

https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/homem-andando-falando-por-um-alto-falante_30679 

https://vollstudios.com.br/tiradentes-inauguracao/ 

 

https://www.fotosearch.com.br/CSP992/k13426457/
https://images.app.goo.gl/ow5rcSGbeRCEXbXm6
https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/homem-andando-falando-por-um-alto-falante_30679
https://vollstudios.com.br/tiradentes-inauguracao/


ARTE 

  

Nas aulas anteriores estudamos sobre entretenimento, vimos sobre circo e na última 

semana trabalhamos no caderno CONSTRUINDO APRENDIZAGENS, esse mesmo tema que foi 

solicitado que realizassem uma lista com desenhos, músicas ou lives que viram durante essa 

quarentena. Agora vamos trabalhar outra linguagem nesta mesma temática (entretenimento). Que 

é o cinema. 

  

O cinema é conhecido como a sétima arte, e é o entretenimento mais popular e querido, 

onde aprendemos a conviver em um espaço público, em apreciar (curtir) um filme em uma tela 

gigantesca diferente da nossa casa e registrar em nossa memória afetiva, momentos prazerosos 

com nossa família e amigos. 

Nesta atividade, vocês vão mostrar o que sabe sobre cinema. Faça uma lista com seus filmes 

preferidos e o que mais gosta no cinema, como assistir ao filme com pipoca, ou com amigos, tirar 

selfs na entrada, qual o seu cinema favorito e etc. Depois com essas informações faça um desenho 

sobre o filme que você tenha visto e gostou muito. 

 

 

   https://open-stand.org/wp-content/uploads/2016/04/International-Union-of-Cinemas-Calls-for-Open-

Standards-in-the-Cinema-Industry.jpg 

 

 

 

 

https://open-stand.org/wp-content/uploads/2016/04/International-Union-of-Cinemas-Calls-for-Open-Standards-in-the-Cinema-Industry.jpg
https://open-stand.org/wp-content/uploads/2016/04/International-Union-of-Cinemas-Calls-for-Open-Standards-in-the-Cinema-Industry.jpg


CIÊNCIAS 

Nas atividades desta semana vamos retomar o assunto água e sua importância para 

todos os seres vivos. A água é fonte de vida, portanto sua importância em ser preservada. 

    1- Observe as imagens e responda no caderno. 

 



 

 

Continuando as atividades no caderno impresso, responda as atividades das páginas 

31e 32 ( A atividade 2 da página 32 ainda NÃO precisa ser realizada). 

 

 Fonte: Pinterest.com 

                                                        

 



EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A brincadeira dessa é uma variação da brincadeira “O MESTRE MANDOU" que realizamos 

semana passada, porém teremos que fazer exatamente o CONTRÁRIO do que o mestre pedir. 

    JOGO DO CONTRÁRIO     

Siga as orientações que estão no caderno “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” – página 45, 

atividade 2. 

 

 OBSERVAÇÃO: Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel antes e após a 

brincadeira. Não convidar amigos ou vizinhos para brincar; brincar somente com os familiares. Essa 

recomendação é importante para evitar o contágio pelo Coronavírus (COVID-19).  

 

   Registre no caderno “Construindo Aprendizagens"  

Na página 46, no campo de “Espaço para Anotações”, copie as questões abaixo e responda. 

 

 

 

 

 

 Referências 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIADEMA. Construindo Aprendizagens. 3° Ano – 

Ensino Fundamental. Jun./2020. 

 

 

 

 

 

 

Atividade “Jogo do Contrário" – Responda: 

- Conte como foi brincar? Você gostou? 

- O que você achou difícil na brincadeira? 



GEOGRAFIA 

 

 Nesta semana iremos retomar o assunto sobre tipos de bairros, a importância em 

conhecer a história de como o nome do bairro está ligado a uma pessoa ou alguma 

coisa importante que alguém fez. Nestes bairros existem paisagens naturais e 

modificadas. E há alguns tipos de relevos.  

1 - Leia e responda no seu caderno os tipos de bairros. 

 



 

 Leia as páginas 38 e 39, ATIVIDADE 2, Após a leitura, realize atividades do caderno 

impresso páginas 39 e 40. 

 

Fontes: Pinterest.com 

 

 

 



HISTÓRIA 

 Retomando o assunto sobre diversidade, o que significa dizer que a sociedade é 

composta por pessoas de diferentes histórias, crenças, raças e etnias. A diversidade quando 

respeitada pode criar uma cultura inclusiva onde todos são ser tratados com igualdade e equidade. 

 

 

 



 

Fontes: Pinterest.com 

 

 

 



LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 

Dando continuidade aos estudos, nesta semana realizaremos atividades com 

contos, gênero textual muito trabalhado na sala de aula. Lembre-se de colocar a 

data e de manter seu caderno sempre bem organizado.  

 

Atividades 

1 - Para começarmos, é preciso lembrar as características dos contos. Leia o resumo abaixo 

com muita atenção: 

 

O conto costuma ser estruturado em quatro partes: introdução, desenvolvimento, 

clímax e conclusão. Vamos a elas: 

o Introdução (ou apresentação/equilíbrio inicial): é o início da narrativa. Nela, podemos 

descobrir o contexto da narrativa: quem são as personagens, qual é o espaço e o tempo 

nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. 

o Desenvolvimento (ou complicação/surgimento do conflito): apresenta as ações que 

modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito (situação-problema) que fará as 

personagens agirem para resolvê-lo. 

o Clímax: é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações 

tomadas definirão o rumo da história. 

o Conclusão (ou desfecho/solução do conflito): como o nome já diz, é o final da história, 

que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema 

foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo.  

 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/portugues/conhecendo-as-caracteristicas-do-

conto.htm 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/conhecendo-as-caracteristicas-do-conto.htm
https://escolakids.uol.com.br/portugues/conhecendo-as-caracteristicas-do-conto.htm


2 – Agora, faça em seu caderno uma lista com pelo menos 5 (cinco) contos que você 

conhece. Vou te ajudar com o primeiro: 

1 - João e Maria 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

3 – Sabemos que ao escrevermos um texto, para dar sentido e entonação usamos os sinais 

de pontuação. Leia o quadro abaixo e depois copie-o em seu caderno com atenção: 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/633389135067113173/ 

 

 



4- Agora que já resgatamos o gênero CONTO, bem como lembramos os sinais de 

pontuação, abra o seu caderno de atividades “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” nas 

páginas 6 e 7 (Atividade 4) e leia o conto com atenção. Observe atentamente os sinais de 

pontuação.  

Tenho certeza que você conhece o conto “João e Maria”, pois já trabalhamos com ele em 

sala de aula.  

Faça a atividade da página 8, conforme solicitado na comanda com muita atenção. 

 

       

5 – Acesse ou cole no seu discador de internet o acesso abaixo, onde você poderá 

ouvir e ler uma das versões do conto “JOÃO E MARIA” retirado do Youtube. Boa 

diversão! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dPFHtaWaTpA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dPFHtaWaTpA


MATEMÁTICA 

 

 

Nesta semana revisaremos atividades relacionadas ao Sistema de Numeração 

Decimal (SND) já feitas anteriormente e, continuaremos a utilizar o caderno de 

atividades impresso que você recebeu no dia da entrega da cesta básica. Você pode 

fazer as atividades no seu caderno. Não se esqueça de mantê-lo sempre organizado. 

ATIVIDADES  

 

1. Abra seu caderno de atividades “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” na 

página 16 e resolva as atividades 4 e 5. Se necessário, consulte o quadro numérico da 

página 15. 

 

 

2. Para reforçar o aprendizado, organize os números abaixo em ordem decrescente 

(do maior para o menor). Você pode utilizar como apoio o quadro numérico do 

caderno de atividades. 

 

a) 

 

b)  

 

 

 



3. Agora que você já fez a atividade de número 5, no caderno “CONSTRUINDO 

APRENDIZAGENS”, continue completando o quadro abaixo: 

 

a)  

 

VEM ANTES 

 

 

ESTÁ ENTRE 

 

VEM DEPOIS 

 

------------------- 16 

 

26 ---------------28 

 

85 --------------------- 

 

------------------- 88 

 

89 -------------- 91 

 

40 --------------------- 

 

------------------- 37 

 

10 -------------- 12 

 

29 -------------------- 

 

------------------- 52 

 

64 -------------- 66 

 

49 --------------------- 

 

b) 

 

VEM ANTES 

 

ESTÁ ENTRE 

 

VEM DEPOIS 

 

------------------- 19 

 

20 ---------------22 

 

95 --------------------- 

 

------------------- 80 

 

79 -------------- 81 

 

39 --------------------- 

 

------------------- 49 

 

30 -------------- 32 

 

18 -------------------- 

 

------------------- 59 

 

40 -------------- 42 

 

9 --------------------- 

 

 

 



4. Vamos relembrar uma das atividades da semana passada? Descubra o segredo e 

continue completando as sequências abaixo: 

a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORREÇÕES 18ª SEMANA 

AGORA QUE VOCÊ JÁ FEZ SUAS ATIVIDADES DA SEMANA, ESTÁ NA HORA DE 

CONFERIR AS ATIVIDADES DA SEMANA PASSADA, PARA VER SE ESTÁ TUDO CERTO! 

FAÇA AS CORREÇÕES QUE FOREM NECESSÁRIAS.  

 

 

 CIÊNCIAS 

2- QUESTÃO 

MAMÍFERO: CACHORRO-PORCO-BALEIA-ONÇA-GATO 

ANFIBIO: SAPO 

REPTEIS: TARTARUGA-COBRA- JACARÉ-LARGATIXA 

AVES: PAPAGAIO-GALINHA- POMBA-PATO 

PEIXE: SARDINHA-TUBARÃO 

 

3-QUESTÃO 

(16 )             (15  )            ( 2 )                 ( 9  ) 

(12 )             ( 11 )            (6  )                   (  5) 

(8  )               ( 7 )              (10 )                 (  1 ) 

( 4 )               (  3)              ( 13 )                 (14) 

 

4-QUESTÃO-RESPOSTA PESSOAL 

_______________________________________________________________ 

GEOGRAFIA 

 

1-QUESTÃO 1-MONTANHA; 2-MONTE; 3-SERRA, 4-VALE, 5-PLANALTO, 6-PLANICIE, 7-ILHA, 

8-MORRO, 9-DEPRESSÃO. 

 

2-QUESTÃO 

A-CONJUNTO DAS DIFERENTES FORMAS QUE A SUPERFICIE TERRESTE APRESENTA 

B-PESSOAL 

C-PESSOAL 

D-UMA GRANDE ELEVAÇÃO DE TERRA 



E- E UM TERRENO PLANO.ELEVADO EM RELAÇÃO AOS TERRENOS VIZINHOS. 

F- UMA PORÇÃO DE TERRA CERCADA POR ÁGUA. 

 

3- QUESTÃO=PÁGINAS 36 E 37 

 

PRIMEIRA GRAVURA ( X  ) URBANA (  ) RURAL;    

SEGUNDA GRAVURA:  ( X )URBANA (  )RURAL  

DESCREVA AS IMAGENS COM SUAS PALAVRAS 

 

TERCEIRA FIGURA (X ) URBANA -  (  ) RURAL 

 QUARTA FIGURA (  ) URBANA  (X ) RURAL 

DESCREVA AS IMAGENS COM SUAS PALAVRAS 

 

QUINTA FIGURA ( ) URBANA (X )   RURAL  

 SEXTA FIGURA  (X ) URBANA ( )RURAL 

DESCREVA AS IMAGENS COM SUAS PALAVRAS 

_______________________________________________________________ 

 

HISTÓRIA 

1- QUESTÃO – PESSOAL 

2-QUESTÃO: CONTINUA COM O 4-CAMARÃO SECO, 5- CARURU; 6-COLHER DE PAU; 6-

FEIJÃO PRETO; 8-MUNGUNZÁ, 9- PAMONHA, 10-PANELA DE BARRO; 11- QUIABO, 12- 

PIMENTA MALAGUETA; 13- VATAPÁ. 

3- QUESTÃO PAGINA 41, 42 – QUESTÃO 1. 

 

FIGURA 1- (X ) PUBLICOS  (  ) PRIVADOS ;  

FIGURA 2- (  ) PUBLICO ( X ) PRIVADO. 

FIGURA 3- (  ) PÚBLICO ( X  ) PRIVADO ; 

FIGURA 4- (  X ) PÚBLICO (   ) PRIVADO. 

 

QUESTÃO 2 - RESPOSTA PESSOAL; 



QUESTÃO 3 - RESPOSTA PESSOAL. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Comanda:  

Agora que você já concluiu suas atividades, é hora de conferi-las utilizando o 

gabarito. Faça as correções, se for necessário. 

 

 

Questão 1 

Atividade 1 

Página 3 

 

      A) A rã ficou com inveja do touro por conta de seu tamanho e de sua força. 

B) Começou a inchar, fazendo enorme esforço. 

C) Ela fez tanta força que acabou explodindo. 

 

Questão 2 

Atividade 3 

                   Página 6 

 

     A) Relógio; 

     B) Alho; 

     C) Piolho; 

     D) Buraco. 

 

 

Questão 3 

A) Rio; 
B) Vaga-lume; 
C) Anzol; 

         D) Casca de amendoim; 
         E) Casco; 
         F) Garfo. 

 

 

 



MATEMÁTICA  

1. Caderno de atividades impresso pág. 15 (Atividade 2). 

2.  

 

 

 

 

3. Caderno de atividades impresso pág. 16 (Atividade 3). 



 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 


