
           

 

 

 

 

EMEB PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO  

3° ANO CICLO 

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 

1ª SEMANA  

Contextualização:Em nossas aulas, falamos e lemos sobre esse 

momento tenso que estamos vivendo com o “CORONA VÍRUS” e 

de como podemos ajudar o nosso país no controle dessa pandemia. 

 

Objetivo da atividade: Aprofundar o conhecimento sobre a 

pandemia “CORONA VÍRUS”. 

 

1)FAÇA UMA PESQUISA SOBRE “CORONAVÍRUS” (ESCRITA 

E/OU FOTOS), NO CADERNO. 

 

 

 

 

 

OBS: Todas as atividades devem ser realizadas no caderno 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DANIEL TRIVINHO, PROF. 

Praça Lauro Michels, 30 – Centro – Diadema –SP CEP 09911-140 

Telefone: 4044-8598 

e-mail: emdanieltrivinho@educacao.diadema.sp.gov.br 

 

 

 



 

EMEB PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO  

3° ANO CICLO 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

 

1ª SEMANA  

CONTEXTUALIZAÇÃO: Em nossas aulas falamos sobre o lugar 

onde moramos nesta atividade você poderá entender e conhecer 

melhor o seu bairro. 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE:  

Descrever a história das migrações no bairro ou comunidade em 

que vive. 

Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas 

no bairro ou comunidade em que vive, reconhecendo a importância 

do respeito às diferenças. 

 

1)BAIRRO É UMA PARTE DA CIDADE, E TODOS TÊM NOME E 

HISTÓRIA. ELES PODEM SER RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E 

INDUSTRIAIS.  

A) QUAL É O NOME DE SEU BAIRRO? 

B) QUE TIPO É SEU BAIRRO? 

c) O QUE VOCÊ PODE ENCONTRAR EM SEU BAIRRO? 

2)ILUSTRE SEU BAIRRO.  

 

OBS: Todas as atividades devem ser realizadas no caderno 

 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
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EMEB PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO  

3° ANO CICLO 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

 

1ª SEMANA 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Que tal conhecer um pouco mais sobre a 

história do seu nome? 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Apoiar a construção do sujeito, a partir 

do reconhecimento do “eu”, do “outro” e do “nós”. 

 Facilitar a compreensão de tempo e espaço, a partir do referencial 

da comunidade de pertencimento. 

 

Realize uma pesquisa para descobrir informações sobre o seu 

nome e sobrenome. 

 

1) Quem escolheu o seu nome? 

2) Por que você tem esse nome? 

3) Você gosta do seu nome?Por quê? 

4) Que outros nomes você acha bonito? 

5) Você conhece o significado do seu nome? 

6) Na sua sala de aula existe algum amigo com o mesmo nome 

que o seu? Quem? 

 

 

OBS: Todas as atividades devem ser realizadas no caderno 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DANIEL TRIVINHO, PROF. 

Praça Lauro Michels, 30 – Centro – Diadema –SP CEP 09911-140 

Telefone: 4044-8598 

e-mail: emdanieltrivinho@educacao.diadema.sp.gov.br 

 

 

 



 



 

 

EMEB PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO  

3° ANO CICLO 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

1ª SEMANA  

Contextualização:Como já havíamos falado em nossasaulas, vocês conhecem 

e sabem muito bem, que os números estão escondidos e presentes em todos os 

lugares. Então vamos relembrar. 

 

Objetivo da atividade: ler, escrever, comparar e ordenar números pela 

compreensão das características do sistema de numeração decimal. 

 

1)ESCRITA NUMÉRICA DE 01 ATÉ 100. 

2)CIRCULAR OS NÚMEROS PARES. 

3)PINTAR DE VERMELHO OS NÚMEROS ÍMPARES 

4) OBSERVE OS NÚMEROS:  

19, 100, 76, 145, 35, 152, 24, 69,98, 83, 123,   

5) COLOQUE-OS EM ORDEM:  

 

. CRESCENTE:  

 

. DECRESCENTE:  

 

6) ESCREVA-OS POR EXTENSO. 

 

OBS: Todas as atividades devem ser realizadas no caderno 
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Contextualização: Com os números podemos também, juntar, 

acrescentar,separar, retirar, comparar e completar quantidades que são os 

significados de adição e subtração e que usamos para obter resultados das 

operações simplesmente, como na resolução de problemas  

 

Objetivo:Identificar regularidades em sequências ordenadas de números 

naturais; utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para 

resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números 

naturais 

 

Atividades:  

1) Escrever a sequência numérica de 100 até 200. Depois pinte somente os 

números ímpares:  

2) Resolver as operações e depois escreva os resultados em ordem crescente: 

a) 235 + 434 =  
b) 642 + 547 =  
c) 906 + 163 =  
d) 895 - 553 =  
e) 736 - 405 =  
f) 699 - 456 =   

 
Ordem crescente: 

_____________________________________________________________ 

3) LIVRO: MATEMÁTICA, PÁGs. 34 E 35 (Atividade em anexo) 

 

OBS: todas as atividades devem ser realizadas no caderno. 

Anexo da atividade  





 

 



 

 

 

EMEB PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO  

  3° ANO CICLO 

  COMPONENTE CURRICULAR: PORTUGUÊS 

 

1ª SEMANA 

Contextualização:Em nossas aulas, falamos sobre esse momento tenso que 

estamos vivendo com o “CORONA VÍRUS”  e sobre os cuidados de higiene que 

devemos manter. Além disso, colocamos várias palavras em ordem alfabética. 

Objetivo da atividade: Construção do sistema alfabético; reflexão sobre a escrita. 

 

1) COLOQUE AS PALAVRAS EM ORDEM ALFABÉTICA:  

SABÃO – ÁGUA- ÁLCOOL – GEL – SABONETE – LENÇO - PENTE  

DESODORANTE – COTONETE – ALGODÃO – ESCOVA –XAMPU -HIGIENE  

ESPONJA –– LIMPEZA-– CONDICIONADOR.  

2) SEPARE AS SÍLABAS DAS PALAVRAS ACIMA. 
 
1)REESCREVA UMA PARLENDA DE SUA PREFERÊNCIA.   
SUGESTÃO: (A CASINHA DA VOVÓ/ CORRE CUTIA/BOCA DE FORNO/HOJE É 
DOMINGO//...)  

3) ILUSTRE A PARLENDA ESCRITA. 
 

 

OBS: Todas as atividades devem ser realizadas no caderno 

 

 
 

 

 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
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EMEB PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO 

3° ANO CICLO 
COMPONENTE CURRICULAR: Português 

 
1ª SEMANA 

 
Contextualização: Existem elementos que nos ajudam a interpretar os textos e para que se possa 
compreender bem um texto é necessário fazer a leitura com atenção, buscar os significados das 
palavras desconhecidas. Então vamos lá!   
  
Objetivo: desenvolver estratégias de interpretação textual, de modo a ser capaz de responder 
questões referentes ao texto lido.  
 
 Atividade: Leia o texto com atenção e responda as questões abaixo:  

A CIDADE CINZENTA 

      ERA UMA VEZ UM HOMEM CINZENTO QUE MORAVA EM UMA CIDADE CINZENTA. 

TODOS OS DIAS ELE USAVA UM TERNO CINZA E FAZIA AS MESMAS COISAS: IA DE CASA 

PARA O TRABALHO E DO TRABALHO PARA CASA. NUNCA ALGUÉM HAVIA VISTO ESSE 

HOMEM DAR UM SORRISO. TODAS AS PESSOAS QUE ALI MORAVAM ERAM ASSIM, COMO 

AQUELE HOMEM CINZENTO. A CIDADE ONDE VIVIAM ESTAVA SEMPRE NUBLADA. 

ENORMES NUVENS CINZA FICAVAM NO CÉU, MOSTRANDO CONSTANTES AMEAÇAS DE 

CHUVA, EMBORA SÓ CHOVESSE ÀS VEZES. 

        UM DIA, A CAMINHO DO TRABALHO, O HOMEM CINZENTO ENCONTROU UM LÁPIS DE 

COR LARANJA NO CHÃO. QUANDO O VIU, PAROU E FICOU OLHANDO FIXAMENTE PARA 

AQUELE OBJETO, ATÉ QUE FINALMENTE DECIDIU PEGÁ-LO. COM O LÁPIS DE COR 

LARANJA, DESENHOU UM ENORME SORRISO EM SEU ROSTO E SE SENTIU DIFERENTE, 

MUITO MELHOR DO QUE SE SENTIA ANTES. COLOCOU ENTÃO O LÁPIS EM SEU BOLSO E 

CONTINUOU SEU CAMINHO. 

        ENQUANTO CAMINHAVA COM O SORRISO DESENHADO EM SEU ROSTO, AS 

PESSOAS QUE O OLHAVAM ACABAM SE ASSOMBRANDO E, POUCO A POUCO, SE 

CONTAGIAVAM E COMEÇAVAM A SORRIR. NÃO DEMOROU E TODA A CIDADE TINHA UM 

SORRISO NO ROSTO POIS UM HAVIA CONTAGIADO O OUTRO. AS NUVENS CINZA 

COMEÇARAM A DESAPARECER E O SOL SURGIU, CONTAGIANDO COM SEUS RAIOS A 

CIDADE, QUE COMEÇOU A SE TORNAR COLORIDA E ALEGRE. 

( CONTO MEXICANO TRADUZIDO POR JANAINA SPOLIDORIO ) 

INTERPRETAÇÃO: 

1. POR QUE O TÍTULO DA HISTÓRIA É ‘A CIDADE CINZENTA’? 
RESPOSTA:  

2. COMO ERA A ROTINA DO HOMEM CINZENTO? 
RESPOSTA:  

3. POR QUE UM SIMPLES LÁPIS DE COR FOI CAPAZ DE MUDAR A VIDA NA CIDADE? 
RESPOSTA:  

4.  DESENHE COMO ERA A CIDADE CINZENTA ANTES E COMO ELA FICOU DEPOIS QUE 
FOI CONTAGIADA POR SORRISOS.  
 

ANTES                                                                                    DEPOIS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Todas as atividades devem ser feitas no caderno. 

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M. PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO 

PRAÇA LAURO MICHELS, 30 CENTRO – DIADEMA - TEL: 4044-8598 
 

Professor: Felipe Pereira Prontuário: 118.261 Disciplina: Educação Física 
 

Aulas para os 3º, 4º e 5º  anos 
 
Objetivo da Atividade: Conhecer e experimentar as brincadeiras e os jogos do contexto popula
africanos.  
Contextualização: Explicar por meio de linguagem corporal, visual, oral ou escrita, uma 
brincadeira do contexto popular. 
 
Atividade 1: Cabra cega 
Atividade 2: Jogo da velha 
Atividade 3: Jogo da forca 
 
 
Atividade 1: Cabra cega 
 
Acredita-se que cabra cega tenha sido uma brincadeira popular entre os romanos no século III a
com o nome Musca aena, porém também é conhecida por diferentes nomes como galinha cega
vaca cega, cobra cega, pata cega entre outros. 
 
Material: Venda para os olhos 
 
Como brincar: De olhos vendados, um dos participantes será a cabra-cega que tentará pegar o
outros jogadores. O primeiro a ser pego passa ao posto de cabra-cega.  
 
Em outra versão do jogo, a cabra-cega, além de alcançar os jogadores, deverá adivinhar pela 
audição quem foi pego.  
 
Dica: Limite bem o espaço de jogo, retire os obstáculos para que a pessoa vendada não se 
machuque. 
 

 
Imagem: http://www.domboscopira.com.br/colegio/post/cabra-cega-1438 

http://www.domboscopira.com.br/colegio/post/cabra-cega-1438


 
 
 
Atividade 2: Jogo da velha 
 
Jogo da velha é um jogo e passatempo popular. É um jogo de regras extremamente simples, qu
não traz grandes dificuldades para seus jogadores e é facilmente aprendido. Diz-se que a origem
pode ter sido no antigo Egito, onde foram encontrados tabuleiros esculpidos na rocha, que teriam
mais de 3.500 anos, contudo algumas lendas urbanas contam que o jogo teria nascido 
em Portugal, na cidade de Almada no ano 545. No entanto, só foi popularizado no ano 1500, pe
descobridor Pedro Álvares Cabral , que adorava jogar este jogo durante as suas viagens e teria 
decidido que este jogo seria o primeiro a ser ensinado ao povo indígena no Brasil . 
O jogo pode ser jogado sobre um tabuleiro ou mesmo sendo riscado sobre um pedaço de papel 
em qualquer superfície que dê para de desenhar o formato das casas. 
 
Material:  Papel, caneta ou lápis 
 
Como brincar: O tabuleiro  é uma matriz  de três linhas por três colunas, 
dois jogadores escolhem uma marcação cada um, geralmente um círculo (O) e um xis (X), os 
jogadores jogam alternadamente, uma marcação por vez, numa lacuna que esteja vazia,  o objet
é conseguir três círculos ou três xis em linha, quer seja na horizontal, vertical ou diagonal , e ao 
mesmo tempo, quando possível, impedir o adversário de ganhar na próxima jogada. 
Quando um jogador conquista o objetivo, costuma-se riscar os três símbolos. 
Se os dois jogadores jogarem sempre da melhor forma, o jogo terminará sempre em empate. 

A lógica do jogo é muito simples, de modo que não é difícil deduzir ou decorar todas as 
possibilidades para efetuar a melhor jogada – apesar de o número total de possibilidades ser mu
grande, a maioria delas é simétrica, além de que as regras  são simples. 

 

Imagem: https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-com-papel/ 
 

 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Passatempo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Almada
https://pt.wikipedia.org/wiki/545
https://pt.wikipedia.org/wiki/1500
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_%C3%81lvares_Cabral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-com-papel/


 
 
 
 
 
Atividade 3: Jogo da forca 
 
Este jogo de palavras de adivinhação é jogado por duas ou mais pessoas usando papel e lápis. 
jogo começa com um dos jogadores escolhendo uma palavra ou uma frase (que é representada
por um conjunto de traços que servem para indicar as letras que foram ocultadas), enquanto os 
outros jogadores devem dar palpites de letras que acreditam estar presente na palavra oculta. A
cada acerto, a letra falada é colocada na posição em que aparece palavra oculta. Quando ocorre
um erro, é desenhada uma parte do homem-palito. O jogo termina quando a palavra for descobe
ou quando o homem-palito estiver totalmente desenhado. 
 
Como jogar: 

● A dica da palavra oculta é por exemplo um "País"; 
● Cada traço representa uma letra (na posição correta) da palavra; 
● Escolha letras que acredite estar na palavra para tentar adivinhá-la; 
● Você pode cometer apenas cinco erros. Com um erro a mais você perde o jogo; 
● Você ganhará quando descobrir qual é a palavra oculta; 
● Não há limite de tempo. 

Dicas sobre temas: 
 

● Animais (Aves, peixes, invertebrados, mamíferos, estimação, etc...) 
● Geografia (Países, estados, cidades, características geográficas, tipos de climas, etc...) 
● Ed. Física (Esportes, jogos e brincadeiras) 
● Português (Substantivos, Adjetivos, Advérbios, nacionalidade, etc...) 
● Comidas e bebidas 
● Filme, desenhos, séries e entretenimento 

 
https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-com-papel 

https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-com-papel


 

 

 
 
Referências bibliográficas: 
 

● Práticas corporais : educação física : 3º a 5º anos : manual do professor / Suraya Cristina
Darido. . .[et al.]. – 1. ed. – São Paulo : Moderna, 2017. 

● Internet : http://www.domboscopira.com.br/colegio/post/cabra-cega-1438 
                          https://www.geniol.com.br/palavras/jogo-da-forca/ 
                          https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-com-papel 
 
 
 
 
 

http://www.domboscopira.com.br/colegio/post/cabra-cega-1438
https://www.geniol.com.br/palavras/jogo-da-forca/
https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-com-papel


 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M. Professor Francisco Daniel Trivinho 

Praça Lauro Michels, 30 - Conceição – Diadema - Tel: 4044-8598  
 

Professora :  Joy           Disciplina: Arte             Data:  Semana 1 - 30/03/2020  - 03/04/2020 
 
Aula de Arte – Professora Joy – Terceiros Anos 
 
 
Aos educandos e suas famílias, 
 
Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos que dar continuidade aos             

processos de aprendizagem. Algumas atividades envolverão registros que poderão ser          
realizados em folhas avulsas ou em caderno sem pautas (linhas). Algumas crianças            
precisarão de auxílio com a leitura das propostas. 

Ao retornar a escola, vocês deverão trazer os materiais e atividades realizadas neste período. 
Até breve. 
 
  
   Jogo do Nome 
 
Objetivo : Refletir sobre as diferentes formas de usar a voz ao falar o nome; estabelecer um                

único FOCO - prestar atenção em quem está com o FOCO. 
 
 

 
 
Contextualização : : Logo nas primeiras aulas de arte realizamos o Jogo do Nome, onde               
cada estudante tinha que pegar a bola falar seu nome como se fosse uma personagem               
diferente a cada vez e passar a bola. Lembra que falamos nossos nomes como se fossem                
um segredo, como se estivéssemos bravos ou como se fossemos personagens           
assustadores? 

 
 
Atividade 1: 
- Faça um registro, (pode ser um desenho feito com lápis de grafite e depois colorido com                 

lápis de cor) de como foi esse jogo para você. Lembre-se por exemplo de como estávamos                
sentados, a cor da bola que nós usamos, etc. 

 
 
 
Atividade 2:  
- Escolha um objeto leve na sua casa, como uma bola de pelúcia, ou uma almofada. Ela                 

servirá pra indicar quem é o foco; 
- Pense formas diferentes de falar seu nome, as possibilidades são infinitas e vocês tinham               

várias sugestões (feliz, triste, apressado, um robô, etc) 
- Chame um familiar e jogue com ele, também é possível praticar sozinho. 
 
 
 
 



 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

EMEB Professor Francisco Daniel Trivinho 

Aula de Arte – Professora  Simone Leal dos Santos Abreu  –  

Atividades 3º anos C 

Semana 2 -                               30/03/2020 à 03/04/2020 

 

Conteúdo. 

A arte rupestre é compreendida como o amplo conjunto de desenhos, pinturas 
e inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. Geralmente, este tipo de 
manifestação artística aparece no interior de cavernas e em outras superfícies 
rochosas cingidas pela marca da presença humana. 

  

 

                                

 

 

 

 



 

Os Croods 2 

 

 

 

 

 

 

Atividade : Assistir ao filme que fala sobre  com uma história ambientada na 
pré-História sobre uma família guiada por um pai super-protetor que precisa desbravar 
o mundo e deixar a caverna onde vivem e compreender como surgiu a arte rupestre. 


