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Prezado aluno, prezada aluna, esperamos que estejam todos bem! Infelizmente, ainda não
podemos voltar para a escola. Então, para dar continuidade em nossos estudos, colocamos abaixo
as atividades que vocês deverão realizar durante essa semana. Você deve apresentar tudo finalizado
para sua professora, no primeiro dia de volta às aulas.   

   LÍNGUA PORTUGUESA  

Você vai ler uma carta pessoal. Ela foi escrita porque estamos afastados e essa distância nos
faz sentir muita saudade. Leia o texto e depois responda as perguntas. Lembre-se de copiar as
questões no caderno antes de responder.

DIADEMA, 24 DE ABRIL DE 2020

QUERIDOS ALUNOS,

ESPERAMOS QUE ESTEJAM BEM MESMO COM O ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A
PANDEMIA DE COVID-19. NOS VIMOS PELA ULTIMA VEZ EM MARÇO. É, O TEMPO PASSA
DEPRESSA! TODOS OS DIAS NA TELEVISÃO VEMOS NOTÍCIAS SOBRE OS CUIDADOS
QUE DEVEMOS TER PARA EVITAR O VÍRUS. VOCÊS ESTÃO CONSEGUINDO SE CUIDAR?
DESEJAMOS QUE SIM.

A  ESCOLA  CONTINUA  A  NOSSA  ESPERA.  VAZIA.  DO  MESMO  JEITO  QUE  A
DEIXAMOS  QUANDO  ESTIVEMOS  LÁ  PELA  ULTIMA  VEZ.  MESAS  E  CADEIRAS  SEM
ALUNOS, LIVROS PARADOS COMO SE FOSSEM QUADROS E NINGUÉM PARA FOLHEÁ-
LOS.  NOSSA FLORESTA,  O PARQUE,  O REFEITÓRIO…ESTAMOS IMAGINANDO COMO
SERÁ NOSSA VOLTA, QUE SURPRESA NOS AGUARDA? E VOCÊS, COMO IMAGINAM QUE
SERÁ O RETORNO?

  UM GRANDE ABRAÇO,

  PROFESSORAS DOS 3°s ANOS

Fique sabendo

A carta pessoal é um dos mais antigos modos de comunicação escrita entre as pessoas.

O início de uma carta deve ter estes elementos˸

Local- cidade de onde se escreve;

Data- dia, mês e ano em que se escreve;

Destinatário- nome da pessoa para quem se escreve.

O assunto da carta é variado. O remetente pode usá-la para mandar notícias, trocar ideias ou 
enviar receitas culinárias, poemas, fotos etc.
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O final de uma carta deve ter˸

Mensagem de despedida; 

Assinatura de quem escreve (remetente).

Geralmente, quando alguém envia uma carta, espera uma resposta, que pode ser também por 
carta ou outro meio de comunicação.

ATIVIDADE 1 – Responda no caderno as perguntas abaixo: 

a) Quem é o remetente da carta?

b) Qual é o assunto da carta?

c) Observe a data da carta, que dia da semana foi 24 de abril de 2020?

d) E você, como está se sentindo? Converse com um familiar.

e) Na carta, tem um trecho que fala sobre os cuidados para evitar o COVID-19. Quais são esses 
cuidados?

ATIVIDADE 2 – Baseado no que estudamos em sala antes do isolamento, copie 
as palavras no caderno, completando os espaços  das palavras com a letra C ou 
G: 

a) a__ulha

b) ja__aré

c) __anudo

d) __olar

e) __oleiro

f) moran__o

g) __oiaba

h) __ubo

i) ban__o

j) __alocha

k) pa__ote

l) __arfo
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MATEMÁTICA

Objetivos: Aprender sobre medidas de massa com algumas possibilidades interessantes. 
Desenvolver o seu raciocínio lógico e estimular a sua curiosidade. Interligar o estudo da 
matemática com seu cotidiano. Perceber a presença da matemática em tudo que fizermos.

Cesta básica

Significado de Cesta básica
Substantivo  feminino  Conjunto  dos  produtos  de  necessidade  básica  para  que  uma  família
sobreviva durante um mês, tem seu preço monitorado por instituição responsável por índices
econômicos:  índice  da  cesta  básica  aponta  alta  no  preço  do  feijão.  Cesta  de  produtos  de
necessidade  básica  destinada  ao  consumo  mensal  de  uma  família  de  quatro  pessoas;
normalmente contém alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza: para
a maioria das famílias, a cesta básica não dura até ao final do mês.

Definição de Cesta básica
Classe gramatical: substantivo feminino
Separação silábica: ces-ta bá-si-ca
Plural: cestas básicas

https://www.dicio.com.br/cesta-basica/ - acesso em  abril de 2020

Medidas de massa

Nas situações envolvendo produtos domésticos como carne, arroz, milho, feijão, frutas, verduras 
entre outros podemos utilizar o grama (g) ou o quilograma (kg).

 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/conhecendo-as-medidas-de-massa.htm

ATIVIDADE 3 - Com base nas informações acima escreva alguns nomes de 
produtos que podemos comprar por quilograma ou grama:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ATIVIDADE 4 - Estime e complete as frases com as palavras mais ou menos.

a) 2 kg de carne têm ______________ de 150 gr.
b) 500 gr de arroz tem ______________de 1kg.
c) 1 kg de café tem ________________de 500gr.

https://www.dicio.com.br/cesta-basica/%20-%20acesso%20em%20%20abril
https://escolakids.uol.com.br/matematica/conhecendo-as-medidas-de-massa.htm
https://www.dicio.com.br/cestas-basicas/
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ATIVIDADE 5 - Leia e resolva os problemas.

A) Um trem transportava 150 passageiros em cada vagão antes da 
Pandemia. Sabendo-se que esse trem tem 6 vagões, quantos passageiros 
eram transportados em 1 viagem? E em 3 viagens?

1 viagem=______________

3 viagens =_____________

B) Carla tem R$ 12,00 na poupança, Paulo tem o dobro que Carla e Patrícia tem o triplo do 
que há na poupança de Carla. Que quantia tem Paulo? E Patrícia?

Paulo=___________________

Patrícia=__________________

CIÊNCIAS

ASSUNTOS: 

- OBSERVANDO O SOLO

OBJETIVOS:

- Reconhecer a importância  do solo para os seres vivos

CONTEXTO:  

Esta semana iniciaremos um novo conteúdo, o solo. Geralmente não paramos muito para
pensar sobre o assunto e talvez não tenhamos ideia do quanto solo é importante para todos os
seres vivos.

Vamos começar?

                               

ATIVIDADE 6

a) O que é o solo?  

Escreva em seu caderno, tudo o que você pensar sobre o assunto.

B) Para que serve o solo? 
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 Se desejar, você pode completar a sua resposta conversando com a sua família
sobre este assunto.

ATIVIDADE 7 -  Acesse o link abaixo para assistir o vídeo “A importância do
solo como recurso para uma vida mais sustentável” ,  e em seguida faça um
desenho representando o que você aprendeu.

https://youtu.be/9NqgxdoJwV0

https://youtu.be/9NqgxdoJwV0
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9NqgxdoJwV0&psig=AOvVaw1kWYi_4wV3bKksm32oq1_N&ust=1586301179420000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiS0dH21OgCFQAAAAAdAAAAABAD
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A importância do solo como recurso para uma vida mais sustentável
( transcrição do vídeo)

      O solo é a fonte principal dos nutrientes que o nosso corpo precisa. As vitaminas e
minerais que fazem parte da nossa dieta vem das plantas que absorvem esses minerais do
solo.  Também ingerimos  estes  nutrientes,  quando  nos alimentamos de animais  que   se
alimentaram de plantas, que por sua vez os absorveram do solo. Vejamos o exemplo do
cálcio.  Sabemos  que  o  nosso  corpo  necessita  de  cálcio  para  formar  ossos  e  dentes
saudáveis, certo? Plantas também necessitam de cálcio para desenvolver raízes e folhas
saudáveis(...) Todos sabemos que o leite é fonte de cálcio, mas o que talvez a maioria não
saiba é que o cálcio do leite, vem do capim que os animais comem, e o capim absorve o
cálcio  do solo.  A  maioria  dos solos  armazena nutrientes,  mas eles também podem ficar
“famintos” assim como nós. Quando os solos são utilizados continuamente na produção de
alimentos, cálcio, magnésio e outros nutrientes precisam ser repostos. Os nutrientes podem
vir de material orgânico, tal como compostos, estercos, e resíduos das próprias plantas ou de
fertilizantes  comerciais  e  algumas plantas  como a  alfafa,  podem adicionar  nutrientes  ao
solo(...) Então considere isso, praticamente tudo da nossa dieta vem direta ou indiretamente
do solo. Aquele hambúrguer que você comeu, a carne e o queijo vieram de animais que
comeram plantas  que  cresceram no solo.  A  cebola,  a  alface  e  o  tomate,  cresceram no
solo .O trigo utilizado para fazer o pão, também cresceu no solo. O solo é o fundamento
básico da agricultura e da produção de alimentos, ele não é apenas um ingrediente, mas é o
ingrediente da nossa qualidade de vida. Então quando cuidamos do solo, cuidamos de nós
mesmos.

                                                              
Fonte: https://youtu.be/9NqgxdoJwV0

HISTÓRIA

Objetivo da semana: Refletir o papel histórico da mulher no espaço público.

O texto a seguir é dividido em três subtemas que abordam a situação social das mulheres.

A MULHER E O SEU LUGAR NO ESPAÇO PÚBLICO

1. As mulheres eram consideradas inferiores aos homens
Durante  muito  tempo,  homens  e  mulheres  foram  tratados  de  modos  diferentes.  As

mulheres eram consideradas frágeis e ficavam limitadas ao espaço doméstico. As mulheres
de famílias mais ricas realizavam apenas algumas atividades domésticas e criavam os filhos.
As mulheres mais pobres tinham que cuidar da casa, dos filhos e trabalhar fora para prover o
sustento da família.  Em ambos os casos, as mulheres tinham pouca participação na vida
pública.

https://youtu.be/9NqgxdoJwV0
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2. As mulheres eram consideradas inferiores
No Brasil, nas primeiras décadas dos anos 1900, algumas moças passaram a lutar por

igualdade com os homens e adotaram comportamentos ousados para época. Elas passaram
a  usar  roupas  mais  justas,  cortes  de  cabelo  curto  e  a  circular  pelos  lugares  públicos
livremente.  Com  o  tempo,  as  mulheres  se  organizaram  em  grupos,  protestaram  e
conseguiram modificar muitos costumes na sociedade.

3. Trabalho e participação política
Atualmente, as mulheres conquistaram espaço no mercado de trabalho. Em 2007, elas

representavam 40,8% do mercado formal de trabalho; em 2016, passaram a ocupar 44% das
vagas disponíveis, segundo o IBGE. No entanto, a participação das mulheres na política ainda
é baixa.

(Fonte: Novo Buriti, História, páginas 14)

Mulher  (à  direita)  usando  uma  saia-  calça  ajustada  ao  corpo  em
avenida no município do Rio de Janeiro, 1911. Ela foi vaiada, agarrada

e teve de se refugiar em uma loja para não ser agredida.

       ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATIVIDADE 8: Após ler os textos, pense e responda no caderno:

A) Qual é o tema comum aos três textos escritos acima?

B) De que tema trata o texto 1?

C) De que tema trata o texto 2?

D) De que tema trata o texto 3?
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ATIVIDADE 9:  Agora, escolha como tema um lugar público que você costumava 
frequentar e depois escreva em seu caderno, três parágrafos de duas linhas 
cada, sobre esse lugar. Exemplo:

GEOGRAFIA

            Representando a paisagem dos lugares  

Objetivo:  Compreender  a  posição  do  observador  e  sua  vista  em relação  ao  objeto,
reconhecendo a imagem do objeto, de acordo com o ponto de vista.

Após fazer os desenhos solicitados na aula anterior, foi possível perceber que a forma
como enxergamos o mesmo objeto, depende da posição que estamos em relação a esse objeto,
certo?

Exemplo:

A paisagem vista de cima e de lado

Observe a ilustração abaixo. Ela representa um lugar visto de cima e de lado. Esse ponto
de vista é chamado de visão oblíqua.
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A paisagem vista de cima para baixo

Esta outra ilustração representa o mesmo lugar, agora visto de cima para baixo. Esse
ponto de vista é chamado de visão vertical.

 ATIVIDADE 10 - Observe os desenhos e responda.
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a) Qual desenho representa o prédio visto de cima e de lado? Como se chama esse ponto
de vista?

__________________________________________________________

b) Qual desenho representa o prédio visto de cima para baixo? Como se chama esse ponto

de vista?

__________________________________________________________

ATIVIDADE  11 -Os  desenhos  a  seguir  representam  a  mesma  casa  e  seus

arredores.

a) Qual deles representa a visão vertical da casa?

_______________________________________________________

b) Qual dos desenhos representa a visão obliqua da casa?

_______________________________________________________

          Planta: Uma forma de representação

Objetivo: Compreender a representação de um lugar, a partir da visão vertical, entendendo os 

elementos e suas formas de representação.

O mapa representa a visão vertical de um espaço, ou seja, um lugar visto do alto.
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ATIVIDADE 12 - Observe o mapa a seguir. Ele representa uma parte da cidade de Diadema,
próxima à nossa escola. Você consegue identificar algum lugar conhecido nesse mapa? Qual
seria esse lugar?

________________________________________________________________________

ARTE

Assunto: Cores – Na paleta do artista

Objetivo: Conhecer vida e obra da artista Tarsila do Amaral, as cores utilizadas, apropriarem-se 
da obra e criar obras inéditas empregando as cores estudadas.

Relembrando as cores:

Dando continuidade as atividades trabalhadas na semana anterior sobre cores e formas, leia e 
em seguida responda o que se pede.

Já sabemos quais são as cores primárias e quais são as cores secundárias. Mas o que será que
acontece se misturarmos uma tinta da cor primária com uma cor secundária?

Com essa mistura, obtemos uma cor terciária.

CORES PRIMÁRIAS: são aquelas que não podem ser obtidas pela mistura de nenhuma outra, 
neste sentido, são conhecidas como cores únicas. As três cores primárias são reconhecidas 
facilmente na natureza. O vermelho se encontra nas flores, o azul no céu e o amarelo em alguns
animais. 

https://conceitos.com/mistura/
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CORES SECUNDÁRIAS:  são aquelas que podem ser obtidas através da combinação de duas 
cores primárias. Por exemplo, o laranja é secundário, pois é obtido da mistura do vermelho e do 
amarelo; o mesmo acontece com o verde que é conseguido pela combinação do amarelo com o 
azul.

Fontes: livro do aluno Novo pitaguá  Arte 3º ano PNLD Editora Moderna,,enciclopédia.itaucultral.org.br , 
Br.pinteret.com/pin , google  www.chiefofdesign.com.br teoria das cores, vídeos retirados do youtube-vida e obra de 
Tarsila do Amaral

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tarsila_do_Amaral  , https://www.infoescola.com/biografias/tarsila-do-amaral/

Agora, passearemos pelas obras da artista Tarsila do Amaral, estudar o uso da cor e da 
deformação na arte da pintora.

ATIVIDADE 13 - Clique no link abaixo e assista ao vídeo da artista Tarsila do 
Amaral vida e obra da artista.

https://www.youtube.com/watch?v=q9Y2y1Fe-2Q (Caso não possa ver o link, 
pesquisa sobre ela) 

Estudo sobre cores primárias e secundárias a partir das obras da pintora brasileira Tarsila do 
Amaral.

http://www.chiefofdesign.com.br/
https://www.infoescola.com/biografias/tarsila-do-amaral/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tarsila_do_Amaral
https://www.youtube.com/watch?v=q9Y2y1Fe-2Q
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A Obra  “Abaporu”

Essa  tela  foi  batizada  de Abaporu por  Oswald  de  Andrade  em  uma  junção  dos  vocábulos
tupis aba (homem),  pora (gente) e ú (comer). Sendo assim, seu significado é "homem que come
gente" ou "homem antropófago".

Nesse  trabalho,  é  retratada  uma  figura  humana  sentada  numa  posição  pensativa  em uma
paisagem árida e ensolarada. Entretanto, o que se sobressai na obra é justamente a ênfase
dada ao tamanho dos membros, em detrimento do tamanho da cabeça.

Vemos um braço, uma perna, uma mão e, principalmente, um pé em dimensões exageradas.
Esse recurso recebeu o nome de gigantismo e foi utilizado por Tarsila em outras telas.

Dessa forma, podemos perceber a importância que a artista dá à força dos pés e mãos que
viabilizam o trabalho braçal do povo brasileiro.

A cabeça menor pode indicar uma suposta falta de pensamento crítico e "apaziguamento" da
população. Por conta desses elementos, tal pintura é vista como uma crítica social.
Sobre as cores na composição, a escolha foi por tons vibrantes que remetem à brasilidade,
com destaque para o verde, amarelo e azul - cores da bandeira nacional.
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O cacto e o sol também fazem alusão direta à cultura brasileira,  especialmente à região do
Nordeste, que possui tal vegetação e sol o ano todo.

A cabeça apoiada na mão e o cotovelo no joelho nos indicam, além disso, um certo abatimento,
infelicidade, apatia ou depressão.

ATIVIDADE 14 -  Observe a obra “Abaporu”,  o quadro mais valioso da artista
Tarsila do Amaral e faça um desenho de observação da obra, usando o colorido
somente com as cores primárias (azul, amarelo e vermelho) com lápis de cor ou
giz de cera na sua composição. Capriche na pintura figura e fundo ocupando todo

espaço da folha do seu caderno!

 

  

Abapuru (1928) de Tarsila do Amaral

ATIVIDADE 15 - Observe a obra “Abaporu” pintado por Tarsila do Amaral e 
responda em seu caderno:

A) Qual significado do nome desse quadro?

B) Você acha essa pintura alegre ou triste?

C) Quais as cores que mais aparece na obra? Por quê?

https://oespacoeducar.com.br/wp-content/uploads/2019/05/CUCA-TARCILA-P-B.gif
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Obra “Sol Poente”

Em  Sol  Poente,  de  1929,  tela  surrealista,  a  vegetação  já  se  encontra  totalmente
revolucionaria, e o que já não se pode mais definir como cactos, plantas cilíndricas de ponta
arredondada, verga para direita como fazem as árvores que crescem em local de vento. No
fundo  à  esquerda  estão  um pouco  de  cactos  remanescentes.  Mas,  nessa  tela,  onde  cinco
animais se encontram num lago à frente, o que mais chama atenção é, sem dúvida, o que lhe dá
o título: Sol Poente é o céu que ele projeta.  Neste céu, o degradê do laranja para o amarelo é
intenso espalhado por vários arcos que dividem o espaço. Tarsila criou uma natureza inventada,
um universo impregnado da personalidade da artista.

  ATIVIDADE 16 - Observe a obra “Sol Poente” da artista Tarsila do Amaral e
com giz de cera ou lápis de cor,  vamos produzir  a obra fazendo desenho de
observação pintando com as cores secundárias (verde, laranja e roxo).Capriche
na pintura da figura e fundo e use todo espaço da folha no seu caderno.

  

EDUCAÇÃO FÍSICA

Objetivo da Proposta:

 Conscientizar sobre os riscos que a obesidade infantil traz à saúde física e mental das 
crianças e adolescentes;

 Aprimorar o gosto pela leitura através de conteúdos que sejam motivantes e do interesse 
do educando;

 Estimular o gosto por brincadeiras e jogos em seus momentos de lazer;

 Promover vivências descontraídas entre educando e seus familiares.
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Leia com atenção o texto abaixo sobre o tema Obesidade:

A obesidade é uma doença crônica grave que apresenta como principal característica o
acúmulo exagerado de gordura corporal, responsável por comprometer a saúde do indivíduo.
Esse acúmulo pode ser resultado, por exemplo, de um consumo excessivo de calorias e/ou falta
de exercícios físicos.

Entretanto, apesar do estilo de vida ser um fator importante, considera-se a obesidade
como uma doença que não é causada por apenas um fator. Desse modo, podemos dizer que a
obesidade  é  complexa  e  envolve  fatores  biológicos,  históricos,  sociais,  econômicos,
psicossociais e culturais.

Comportamento sedentário

O  importante  aumento  da  obesidade  tem  coincidido  com  as  mudanças  de  como  as
crianças gastam seu  tempo,  resultando na  diminuição  da  atividade  física  e  de  aumento  no
comportamento sedentário.

Isto  está  associado  ao  maior  tempo  gasto  assistindo  televisão,  jogando  videogames,
surfando na internet, usando celulares, alimentos industrializados de alto teor energético e falta
de promoção da saúde.
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Atividade 17: Agora responda as perguntas a seguir em seu caderno:

a) Escreva com suas palavras o que é Obesidade para você.
b) O que podemos fazer em nosso dia-a-dia para evitarmos a Obesidade?

Atividade 18: Brincadeira Caça ao tesouro

Reúna  seus  familiares,  escolha  um  objeto  a  ser  escondido.  Os
participantes  ficarão  de  olhos  fechados  até  que  a  pessoa  esconda  o  objeto.
Podem ser utilizados todos os cômodos da casa. Vencerá o jogo aquele que

encontrar o objeto primeiro. Você poderá variar o jogo:

- Inserindo mais objetos onde cada objeto encontrado resultará em uma pontuação diferente;

- Dando dicas para que a pessoa possa ler e aproximar-se do local onde o objeto foi escondido.

Descreva no seu caderno como foi a experiência com esse jogo.

Atividade 19: Veja as figuras de movimentos de yoga da página seguinte e tente
realizar cada movimento ficando 20 a 30 segundos em cada posição dentro dos
seus limites,  o  importante  é  saber  até  onde você consegue.  Procure  respirar
lentamente. Puxe o ar lentamente pelo nariz e em seguida solte pela boca.
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Atividade 20 - Escreva se conseguiu realizar os movimentos e como você se
sentiu ao realizar esses movimentos.

Fontes:

- https://brasilescola.uol.com.br/saude/obesidade-infantil.htm

- https://brasilescola.uol.com.br/saude-na-escola/perigos-sobrepeso-na-infancia.htm

-   https://www.infoescola.com/educacao-fisica/yoga/  

- https://fernandobraganca.com.br/2016/06/16/prevencao-da-obesidade-na-infancia/

Chegamos ao fim da terceira semana! Até quarta que vem!

https://fernandobraganca.com.br/2016/06/16/prevencao-da-obesidade-na-infancia/
https://www.infoescola.com/educacao-fisica/yoga/
https://brasilescola.uol.com.br/saude-na-escola/perigos-sobrepeso-na-infancia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/saude/obesidade-infantil.htm
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