
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCACÃO 

Departamento de Formação e Acompanhamento Pedagógico 
Rua Canadá, 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-040 Telefone: 4072–7008/7034 

E.M. “DEPUTADO FREITAS NOBRE” - 3º Ano 
 

 

Aos educandos e suas famílias,  

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, faz-se necessário e importante dar continuidade aos processos de ensino e de aprendizagem.  

Disponibilizaremos atividades específicas para as turmas do 2º ano - ensino fundamental contemplando as áreas de conhecimento de língua portuguesa, 

matemática, ciências, história, geografia, arte e educação física.   

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados no caderno do educando ou em folhas avulsas.  

Ao retornar a escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste período.  

Boas aprendizagens! 

Até breve! 

 

 

 

Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste período. São lições baseadas em 

conteúdos que estamos trabalhando durante as aulas. É importante que antes de fazer a lição do dia que o aluno (a) coloque antes o 

cabeçalho e o enunciado (questão) identificando o que será feito. Segue abaixo um exemplo do cabeçalho:  

 



 

E.M. DEPUTADO FREITAS NOBRE 

DIADEMA, ___ DE ____ DE 2020. 

NOME: _________________________________________________________ 

PROF (A).____________________ 

 

(Enunciado) FAÇA UMA LISTA COM O NOME DE 10 PRODUTOS DE LIMPEZA: 

DICAS DE ESTUDOS: 
 
 - Defina um horário para se dedicar ao estudo, o ideal é que você reserve um tempo todos os dias para realizar as atividades. 
- Evite tudo que possa desviar sua atenção, como: celular, televisão, computador, brinquedos. 
 
 
 
- Para registrar algumas atividades você poderá utilizar o caderno ou folhas avulsas e organizá-las em uma pasta. 
 
Construindo uma rotina 
- Acorde no mesmo horário; 
- Tome um bom banho; 
- Não fique de pijama; 
- Tome aquele café da manhã bem reforçado; 
- Separe o espaço para estudo; 
- Organize as atividades recebidas; 
- Quando acabar as atividades do dia descanse, não passeie, e sim fique em casa! 
 
Agradecemos a compreensão e auxílio dos pais, não apenas neste momento crítico, mas pela parceira de todo o ano letivo. 



 

 

MARÇO/ABRIL 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

ATIVIDADE MIDLAB 31/03 

FAÇA UMA LISTA COM O 

NOME DE 10 MATERIAIS 

ESCOLARES. 

01/04 

FAÇA UMA LISTA COM O NOME 

DE 10 ANIMAIS. 

02/04 

FAÇA UMA LISTA COM O 

NOME DE 10 BRINCADEIRAS 

03/04 

FAÇA UMA LISTA COM O NOME 

DE 10 PARTES DO CORPO. 

 ATIVIDADE DE HISTÓRIA 

PARA REALIZAR ESTA 

ATIVIDADE VEJA O ANEXO 

ABAIXO. COPIE NO SEU 

CADERNO E RESPONDA AS 

PERGUNTAS 

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 

PARA REALIZAR ESTA ATIVIDADE 

VEJAO ANEXO ABAIXO. COPIE 

NO SEU CADERNO E RESPONDA 

AS PERGUNTAS 

ATIVIDADE DE PORTUGUÊS 

COPIE NO CADERNO O TEXTO 

E AS PERGUNTAS DO ANEXO 

E RESPONDA AS PERGUNTAS 

TAMBÉM NO CADERNO. 

ORDENE AS SÍLABAS, FORME 

PALAVRAS E COPIE-AS NO 

CADERNO. 

CO- LHO- E           LHA- PA- ÇO 

RE- O- LHA           BA- LHO- RU 

LHA- TO- A          GU- LHA – A 

ME- LHA- DA         O- PI- LHO 

 COPIE A SITUAÇÃO PROBLEMA 

NO CADERNO E RESOLVA: 

COPIE A SITUAÇÃO PROBLEMA 

NO CADERNO E RESOLVA: 

COPIE A SITUAÇÃO 

PROBLEMA NO CADERNO E 

RESOLVA: 

COPIE A SITUAÇÃO PROBLEMA 

NO CADERNO E RESOLVA: 



 

NICOLLY GANHOU DUAS 

DÚZIAS DE BOMBONS, MAS JÁ 

COMEU 9. QUANTOS 

BOMBONS ELA AINDA TEM 

PARA COMER? 

 

R: NICOLLY AINDA TEM ___ 

BOMBONS PARA COMER. 

 

 

A PROFESSORA ESTÁ LENDO UM 

LIVRO. ELA JÁ LEU 22 PÁGINAS E 

AINDA FALTAM 14 PARA SEREM 

LIDAS. QUANTAS PÁGINAS ELA 

VAI LER AO TODO? 

R: ELA VAI LER AO TODO ___ 

PÁGINAS. 

 

LUISA JUNTOU 37 

TAMPINHAS DE 

REFRIGERANTE PARA FAZER 

UM JOGO. ELA JÁ USOU 14 

TAMPINHAS. QUANTAS 

SOBRARAM? 

 

R: SOBRARAM 

___TAMPINAS. 

 

CARLOS TEM 6 PASSARINHOS. 

QUANTOS PASSARINHOS 

FALTAM PARA COMPLETAR 20 ? 

 

 

R:FALTAM__PASSARINHOS. 

 RESOLVA AS SUBTRAÇÕES: 

A) 759 – 180 = 

B) 475 – 304 - 

C) 687 – 547 = 

D) 808 – 18 = 

RESOLVA AS ADIÇÕES. 

A) 342 + 600 = 

B) 251 + 45 = 

C) 665 + 109 = 

D) 24 + 44 = 

RESOLVA AS SUBTRAÇÕES:  

A) 536 – 126 = 

B) 553- 244 = 

C) 575 – 211 = 

D) 23 – 22 = 

RESOLVA OS CÁLCULOS: 

A) 23 + 34 = 

B) 22 + 17 = 

C) 99 – 78 = 

D) 58 – 41 = 

 

 

As atividades de Português e Matemática são diárias, pois são essenciais para manter todo o aprendizado realizado em sala 

ativo. Os objetivos das atividades de português são: Ler e escrever as palavras corretamente, utilizar corretamente os sinais 

gráficos (acentos e sinais de pontuação), compreender aquilo que é lido e escrito e desenvolver uma leitura fluente. Em 

matemática os objetivos são: Ler, escrever e comparar números naturais, estabelecendo relações entre os registros numéricos, 

utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito, inclusive os convencionais, para resolver problemas significativos 



envolvendo adição e subtração com números naturais, resolver problemas envolvendo significados da adição e da subtração: 

juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades e resolver e elaborar problemas de adição e subtração, 

utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental. 

 

 

ANEXOS PARA FAZER NO CADERNO: 

 

  GEOGRAFIA 

 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE:  

Compreender o significado de paisagem e identificar os elementos que compõe a paisagem do lugar de vivência. (revisão de conteúdo 

dado em sala) 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Paisagem, um dos conceitos chave da Geografia, deve ser considerada como um dos principais objetos de estudo da disciplina, por isso 

abordar esse assunto em sala de aula é tão importante. Por meio do estudo de paisagens podemos compreender as transformações 

espaciais promovidas pela relação homem-meio. 

 

 



ATIVIDADE: 

Como vimos nesse trimestre, a paisagem é tudo o que podemos ver e perceber no espaço. Pensando nisso, em seu caderno, desenhe e 

pinte a paisagem do lugar onde você vive. 

Lembrando que os elementos naturais são formados pela natureza e os elementos culturais são aqueles criados pelas pessoas, 

responda em seu caderno: 

 

a) Que elementos predominam na paisagem que você desenhou? Elementos naturais ou culturais? 

b) Escreva três exemplo de elementos culturais. 

c) Escreva três exemplos de elementos naturais. 

 

HISTÓRIA 

 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE:  

Reconhecer-se e expressar sua história. Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das lembranças particulares ou 

de lembranças dos membros de sua família e/ou de sua comunidade. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Conhecer a própria história é fundamental para se criar identidade com o seu meio social, favorecendo novas interações e ampliando, 

desta maneira, seus conhecimentos a respeito de si e dos outros. 

ATIVIDADE: 



 

Converse com as pessoas da sua família sobre algumas coisas da sua vida e depois responda no seu caderno as questões a seguir: 

 Em que dia, mês e ano você nasceu? 

 Em que hospital? 

 Quantos quilos você pesava? 

 Quantos centímetros você media quando nasceu? 

 Quem escolheu seu nome? 

 Olhe as fotos de quando você era um bebê, depois desenhe você e as pessoas da sua família. 

 

CIÊNCIAS 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

 Refletir sobre o coronavírus e sobre hábitos de higiene. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Aprender sobre acontecimentos contemporâneos é fundamental para o envolvimento do aluno, assim como seu entendimento de 

pertencimento a sociedade. Assim, o que se aprende e prática são ações expontâneas. 

 

ATIVIDADE: 

Como conversamos em sala de aula, momento coletivo e vocês estão acompanhando nas mídias. Acesse o link e assista ao vídeo. Em 

seguida respondas as questões no seu caderno. 



https://www.youtube.com/watch?v=zsDhn9SzVDs 

a) O que podemos fazer para prevenir o contágio do coronavírus? 

b) O que você e sua família estão fazendo para se protegerem do coronavírus? 

c) Que hábitos de higiene devemos ter para evitarmos o contágio e evitar transmitir para outras pessoas. Escreva e desenhe. 

d) Faça uma lista com os nomes de objetos e produtos de higiene e para que eles servem. 

 

 

02/04- PORTUGUÊS 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE:  

Interpretação de texto, ambientação de gênero: “causo”, paragrafação. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

Causos são uma excelente fonte para o ensino da língua portuguesa, oferecendo um leque de opções para trabalhar diversos assuntos 

em sala de aula. 

 

ATIVIDADE: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zsDhn9SzVDs


1) LEIA COM ATENÇÃO O CAUSO ABAIXO: 

 

OS GANSOS BÊBADOS  (LIVRO MUITOS TEXTOS - SESI) 

 

Garanto que esta é uma história puramente verdadeira, já que além de ter acontecido com um casal de amigos de meus avós, toda a 

vizinhança é testemunha do ocorrido. 

Numa certa tarde, a comadre de minha avó estava fazendo uma faxina em sua casa, quando, de repente, resolveu jogar no terreiro da 

propriedade, jabuticabas curtidas pela cachaça contidas no vidro de uma costumeira bebida que se usa fazer com a fruta. 

Aconteceu que uma criação de gansos que ali estava, comeu todas as frutas jogadas por ela.  A seguir, antes que anoitecesse, seu 

esposo avistou as aves aparentemente todas mortas, sem entender o porquê. 

Pensando eles que os gansos estavam realmente mortos, decidiram chamar as vizinhas da redondeza para despená-los e aproveitar, 

assim, suas penas, para confeccionar colchões e travesseiros, boa precaução contra o frio do inverno. 

Mas, para espanto de todos, quando estavam despenando a última ave, estas começaram a acordar, todas peladas! 

 Os gansos apenas haviam desmaiado com a fortidão do álcool contido nas frutas. 

 

 

AGORA RESPONDA AS QUESTÕES: 

 

 Porque o contador do causo garante que essa é uma história puramente verdadeira? 

 que a comadre do contador do causo fez com as jabuticabas? 



 que aconteceu com os gansos que comeram as jabuticabas? 

 pessoal pensou que os gansos estavam mortos. O que decidiram fazer? 

 Quantos parágrafos tem esse causo? 

 Quais sinais de pontuação encontramos no texto? Explique do seu jeito para que servem esses sinais. 

 

 

ESCOLHA 3 PALAVRAS DO TEXTO E FAÇA FRASES UTILIZANDO A PONTUAÇÃO QUE SE PEDE ABAIXO: ( Não se esqueça de utilizar 

letra maiúscula quando necessário) 

 

1ª FRASE (PONTO FINAL) 

2ª FRASE (PONTO DE INTERROGAÇÃO) 

3ª FRASE (PONTO DE EXCLAMAÇÃO) 

 

AGORA QUE VOCÊ JÁ TERMINOU, FAÇA  UMA ILUSTRAÇÃO DO TEXTO “OS GANSOS BÊBADOS”. 

 

 

 

        EDUCAÇÃO FÍSICA 

 



OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

 Registrar em forma de lista as atividade realizadas nas aulas de educação física. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

          Na Educação Física nós estudamos os movimentos do corpo humano, pois, estimulamos as crianças para que elas percebam seus 

recursos corporais, bem como suas capacidades e limitações. 

 

ATIVIDADE:  

Faça uma lista com todos os jogos e brincadeiras, que tenham o corpo humano em movimento, que você experimentou e 

aprendeu nas aulas de Educação Física. 

 

 

ARTES 

 

Olá, 

Por favor, segue as instruções para realização da atividade proposta. 

 Faça em uma folha branca (sulfite) 

 Dê um espaço de aproximadamente 2 cmsem seguida coloque nome completo 

 3º ano – coloque qual é a sua turma ( ex. A,b , c,) 



 

OBJETIVO DA ATIVIDADE:  

Ensino das cores primárias através do artista PietMondrian e do movimento Stijl. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Nas últimas aulas nós apreciamos obras dediversos artistas. Como pintam, linhas, texturas, as cores. Agora vamos trabalhar as cores 

primárias. 

Você conhece esta obra? Quais são as cores predominantes nesta obra? 

 

Esta obra é Composição com vermelho, amarelo e azul, 1935 do artista PietMondrian e as cores predominantes são as cores primárias 

que são amarelo, vermelho e azul. 

Nas artes, definimos como cores primárias aquelas que não podem ser obtidas mediante mistura de nenhuma outra cor. 

PietMondrian foi um artista holandês que nasceu em 1872. Sua obra influencia a arte ocidental até os dias de hoje. É um dos artistas 

modernos mais conhecidos de todos os tempos. O artista nasceu como PieterCorneliusMondrian, na Holanda, mais precisamente na 

cidade de Amersfoort em 1872. 

Mondrian foi uma figura bastante importante para o movimento artístico holandês De Stijl (1917), onde junto com outros artistas 

defendia a abstração como uma linguagem universal, reduzindo a forma e a cor às suas essências. 



Assim, bem característico de PietMondrian e do movimento Stijl, foram as composições de linhas e planos em preto, branco, vermelho, 

amarelo e azul que ainda hoje inspiram artistas, arquitetos e designers de todo o mundo. 

 

Atividade 

Inspirado na obra de PietMondrian crie sua obra, utilizando apenas as cores primárias para pintar. 

 

Bom trabalho. 

 

https://www.todoestudo.com.br/artes/piet-mondrian 

 


