
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
 
3º ano – SEMANA DE 04 DE MAIO DE 2020 
 
DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: 
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.  

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.  

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos 

com nível de textualidade adequado.  

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.  

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do 

texto. 

(EF03LP09) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de propriedades aos substantivos. 

(EF03LP30). Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas funções na frase: sujeito, predicado, objeto 

direto. 

(EP03LP31) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de propriedades aos substantivos: adjunto 

adnominal. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Reconhecer conceitos de família. Buscar informações explícitas em texto e assim ter condições de 

responder as questões. Praticar a leitura, treinar a oralidade, reconhecer e usar Substantivos e adjetivos, treinar 

ortografia e escrita.  Conhecer e ler um diário. Assistir desenho. 

 

  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:   
Realize as atividades utilizando um caderno, para que possamos analisar as respostas na sala de aula, assim que 
voltarmos para a escola. 
__________________________________________________________________________________  

 

GÊNERO TEXTUAL: DIÁRIO PESSOAL 

  GERALMENTE É UM REGISTRO REALIZADO EM UM CADERNO E A PESSOA QUE REGISTRA ESCREVE SOBRE SI MESMA. 

CONTANDO SOBRE ALGO QUE FAZ OU O QUE LHE ACONTECE NO DIA A DIA. 



https://pixabay.com/pt/photos/conten%C3%A7%C3%A3o-patos-fam%C3%ADlia-patinhos-4941580/ACESSO 30/04/2020 

 

 

LEMBRETE: 

PARA RESPONDER CORRETAMENTE AS PERGUNTAS ABAIXO, BASTA APENAS LER COM ATENÇÃO O DIÁRIO QUE ESTÁ 

ESCRITO ACIMA, CASO TENHA DIFICULDADES PEÇA AJUDA PARA ALGUMA PESSOA DA SUA CASA. 



 1 – COLOQUE UM “x” NA RESPOSTA CORRETA. 

 

A) Qual foi a ordem dada pela Mamãe? 

(  ) “Arruma a cama”                                 (  ) “Já para cama “                           (   ) “Levanta da Cama”  

 

B)  A  filha  sempre  chega atrasada na escola? 

(   )  Sim    (   )  Não 

 

C) Por qual motivo a mãe diz que a filha acorda mal-humorada? 

(   ) Porque ela dorme na sala   (   ) porque ela dorme cedo        (    ) Porque dorme tarde 

 

D) Existe dois numerais escritos no diário quais são?  

Resposta: ___________   , ____________ 

 

E)  No caderno, copie e complete as frases dos quadros abaixo conforme está escrito no diário acima. 

 

 

Queridíssimo __________ , eu tenho _________ se passa um _______   de   ___________ legais 

depois das 10?    

 

 

 

  

Seria   _______ se eles  parassem  de _________ que _____  ________ é _________ para ______ 

umas coisas e __________ para outras. 

 

  

 F)  Desenhe no caderno a SETA que mais representa a palavra ACIMA: 

  

    
G )  Desenhe  no caderno a SETA  que mais representa a palavra ABAIXO: 

 

  
 

2 – OBSERVE AS FIGURAS ABAIXO E RESPONDA QUESTÃO. 

 

Figura 1 - FAMÍLIA DE GATINHOS                                                 Figura 2 -    FAMÍLIA DE PATINHOS 



  

  Figura 1 - Fonte:https://www.canstockphoto.com.br/fam%C3%ADlia-gatinhos-pedras-gatos-mar-38366455.html 30/04/2020 

  Figura 2 -    Fonte:https://pixabay.com/pt/photos/conten%C3%A7%C3%A3o-patos-fam%C3%ADlia-patinhos-4941580/30/04/2020 

 

 

       

Figura 3 – FAMÍLIA DE CACHORROS                                              Figura 4 – FAMÍLIA DE HUMANOS 

 

 
Figura 3 Fonte:https://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-fam%C3%ADlia-do-ingl%C3%AAs-cocker-spaniel-com-cachorrinho-

pequeno-image5906459230/04/2020 

Figura 4  - Fonte:https://www.negociosrpc.com.br/deolhonomercado/economia/setor-de-pet-shops-cresce-no-parana-estado-

onde-mais-familias-tem-caes /30/04/2020 

 

 

A)  Podemos perceber que existem vários tipos de família e elas podem ser formadas por diferentes indivíduos.   Você 

diria que na figura 4 o cachorrinho faz parte da família de Humanos?   Escreva em poucas palavras qual é a sua opinião. 

Resposta: _______________________________________________________________________ 

 

 

B) VEJA AS FOTOS DE ALGUMAS FAMÍLIAS ESTRANHAS – AO TERMINAR SUAS ATIVIDADES, SE FOR POSSÍVEL, ASSISTA 

AOS DESENHOS ABAIXO: 

 

 

        

 

   

 

 

    Família Dinossauros 

 

 

 

 

ASSISTA: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Qmibg02eCT0 

 

 

 

https://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-fam%C3%ADlia-do-ingl%C3%AAs-cocker-spaniel-com-cachorrinho-pequeno-image59064592
https://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-fam%C3%ADlia-do-ingl%C3%AAs-cocker-spaniel-com-cachorrinho-pequeno-image59064592
https://www.youtube.com/watch?v=Qmibg02eCT0
https://www.youtube.com/watch?v=Qmibg02eCT0


 

 

 

 

 

 

 

     A FAMÍLIA ADDAMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSITA: 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ZyscU5-HUFg 

 

 

 

*   FAMILY   -   ESCRITO EM  INGLÊS      **      FAMÍLIA - ESCRITO EM PORTUGUÊS 

 

 

SUBSTANTIVO E ADJETIVO 

SUBSTANTIVO: É AQUILO QUE VOCÊ TEM, COMO UM OBJETO, UMA COISA. 

EX: EU COMPREI UMA CADEIRA (cadeira é o substantivo) 
 

ADJETIVO: É AQUILO QUE VOCÊ É, UMA QUALIDADE, UM DEFEITO, UM JEITO. 

EX: EU COMPREI UMA CADEIRA AMARELA (amarela é o adjetivo, a característica da cadeira) 

    

 

 

 3 - SUBSTANTIVO 

SUBSTANTIVO  SUBSTANTIVO É A PALAVRA QUE DÁ NOME A TUDO – pode ser o 

nome de alguém 

Pessoas Menino Mulher Artista Maria Paulo 

Lugares  Rua Bairro Manaus Bahia Brasil 

Objetos Lápis Computador Livro Carro Quebra-cabeça 

Planta Jatobá Bananeira Araucária Margarida Flor 

Animais Gato Macaco Onça Peixe sapo 

Sentimentos/emoções Amor tristeza Alegria Amizade Medo 

 

 

A) COMPLETE A FRASE COM O SUBSTANTIVO CORRETO. 

  

 O ___________________ é muito inteligente. 

  (    ) Menino                                          (     )  Relógio                                  (     ) Casa 

 

 O _____________    é muito quente e grande 

 (    )  Família                                           (     ) Água                                      (     )  Sol  

 

 ____________    ____________ são amigos. 

 (    )  Paulo e Maria                               (     ) Sapato e a sacola                  (     ) Lápis e caderno 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyscU5-HUFg
https://www.youtube.com/watch?v=ZyscU5-HUFg


4 -  ADJETIVO 

 

ADJETIVO: PALAVRA QUE INDICA UMA CARACTERÍSTICA. PODE SER UMA QUALIDADE, UM DEFEITO, UM MODO 

DE SER OU ESTAR, APARÊNCIA. 

manso invejoso verde   

educado assustador interessada 

satisfeita comilão triste 

 

A) COMPLETA A FRASE COM O ADJETIVO CORRETO.  

O cachorro é   ________ 

(      )   manso                                   (     ) paisagem                                    (     )  de madeira 

 

O Menino  tem  olhos ___________ 

(      )    verdes                              (     )   de ferro                                       (     )  de Farinha 

 

 

5 ) MARQUE COM UM ‘X ‘ A RESPOSTA CERTA. PRESTE ATENÇÃO NO EXEMPLO 

 

Maria       X Substantivo  Adjetivo 

pobre  Substantivo     X Adjetivo 

macaco  Substantivo  Adjetivo 

copo  Substantivo  Adjetivo 

capim  Substantivo  Adjetivo 

corajosa  Substantivo  Adjetivo 

invejosa  Substantivo  Adjetivo 

bonitos  Substantivo  Adjetivo 

educados  Substantivo  Adjetivo 

 

 

6 – LEIA A HISTORINHA, DEPOIS COPIE NO CADERNO E CIRCULE OS SUBSTANTIVOS. 

 

... “Quando os anões chegaram do trabalho e viram Branca de Neve deitada no chão, logo concluíram que não podia 

ser coisa boa.  Alegre tomou o pulso dela e não sentiu o tum-tum do sangue suas veias. Mimoso abriu seu olho e viu 

que estava sem brilho”.... 

                                                            Jose Roberto Torero. Branca de Neve e as sete versões .São Paulo: Campanha das letrinhas, 2016. 

 

 

 

7-LEIA O TRECHO DE UMA HISTÓRIA FAMOSA  

 

UMA FAMÍLIA DIFERENTE – O PATINHO FEIO 

...” Era uma vez.....numa velha fazenda, uma família de patos. A mãe pata tinha acabado de chocar outra ninhada. 

Numa alegre manhã apareceram seis espertos patinhos. Mas havia mais um ovo, um pouco maior, que não se abria. 

Aquele ovo parecia estranho para a mãe pata. Achava que nem era seu. Alguma coisa se mexia lá dentro, querendo 

sair. Até que finalmente se abriu o ovo, e um estranho pato de penugem cinzenta apareceu desajeitado diante da 

mãe espantada”..... 

                                                Peter Holeinone.Tradução de P.Abramo. Os Três porquinhos e outras Histórias. São aulo:Paulinas,199. 

 



A) Numere os adjetivos de acordo com os substantivos a que se referem no texto acima. 

 

1 - Fazenda                 (         )  Espertos              

2 - Manhã                   (         )  Estranho 

3 - Patinhos                 (         )  Cinzenta 

4 - Pato                       (         )  Velha 

5 - Penugem               (         )  Alegre 

 

 

8– DESENHE E PINTE A SUA FAMÍLIA E AO LADO DE CADA PESSOA ESCREVA UM ADJETIVOS. 

EXEMPLO:  BONITA - BONITO – ESPERTA - ESPERTO - GRANDE - PEQUENO - ALEGRE - FORTE  - BRAVO –VALENTE- 

SORRIDENTE – CARINHOSA – CARINHOSO – DIFERENTE  

 

 

 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS  
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE:  
(EF03CI05) Descrever e comunicar as alterações que ocorrem desde o nascimento. 
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: A família é o primeiro vínculo do ser humano com o mundo. É por meio da convivência familiar  

que aprendemos a lidar com as mais tenras emoções . São os cuidados e os encaminhamentos familiares que 

acompanham as várias fases do desenvolvimento da infância à velhice. Resgatar isto é uma oportunidade de refletir 

sobre as etapas do desenvolvimento tendo como pano de fundo a afetividade familiar.  

 

 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

 
Oi!  Passou bem a semana? Aprendeu coisas novas? Imagino que sim. E, quando voltar à escola, terá muitas histórias 

pra contar. Bom, mas vamos à reflexão de hoje. 

Você já se deu conta de como cresceu e quanta coisa aprendeu nestes seus lindos anos de vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   Todo ser humano passa por estas etapas. É o que a Ciências chama fases do desenvolvimento. Momentos de muito 

aprendizado, mas acima de tudo, lembranças afetivas que faz cada um ser especial, do jeito que é. 

 

1) Nada melhor para relembrar estes momentos do que rever fotos que registram  grandes momentos da sua vida 

com a família e amigos:   

 

a)  Primeiro, selecione as fotos de vários momentos (nascimento, em festas, brincando, na escola, etc);  

Lembra quando você era 

bebê ? 

Quando começou a falar, 

andar, correr ?  

Comer com a própria 

mãozinha?  E o primeiro 

dentinho ?  

E seu primeiro dia na escola: os  

amigos, as brincadeiras, as 

atividades, a professora e tantas 

outras coisas. Lembra como foi ?  



 

b) Cole as fotos numa cartolina ou folha de caderno em branco; 

 

c)  Coloque legenda em cada foto. A legenda deve informar sua idade na época e contar um pouco daquele  

momento ou sentindo que a foto lhe traz; 

 

d)  Dê o toque final colocando uma moldura, feita com papel ou canetinha colorida; 

 

e)  Tire uma foto desta atividade e guarde ou leve a própria atividade com seu nome para colocarmos no mural da 

sala, quando vocês retornarem. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   E para deixar a atividade mais animada, assistam ao clip da música “Família” do grupo Titãs .  Este clip é um trabalho 

de Arte Bruna, Gustavo, Ana Claudia, Marcela e Gabriela . Está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=NME3l2MvpnM  

 

Aproveitem para cantar e dançar junto com o pessoal da sua casa. A letra está logo abaixo.  

 

Família – Titãs 

 

Família 

Família, família  

Papai, mamãe, titia 

Família, família 

Almoça junto todo dia 

Nunca perde essa mania 

Mas quando a filha quer fugir de casa 

Precisa descolar um ganha pão 

Filha de família se não casa 

Papai, mamãe não dão nenhum tostão 

Família ê 

Família A 

Família  

Família, família 

Vovô, vovó, sobrinha 

Família, família 

Já pensou que legal 
compartilhar estes 
momentos tão especiais da 
sua vida com seus colegas 
de classe !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=NME3l2MvpnM


Janta junto todo dia 

Nunca perde essa mania 

Mas quando o nenê fica doente 

Procura uma farmácia de plantão 

O choro do nenê é estridente 

Assim não dá pra ver televisão 

Família ê 

Família ê 

                                                                                                     Família 

                                                                                                     Família,… 

 

Fonte: LyricFind 

 

 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. 

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito, inclusive os convencionais, para resolver 

problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Uso da subtração enquanto análise na diferença de idade entre familiares. Situação-problema. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

 

Exemplo: 

Camila tem 8 anos de idade e a mãe dela tem 28 anos. Qual é a diferença de idade entre Camila e a mãe? Lembre-se que 

nesse caso diferença significa quantos anos uma pessoa tem a mais do que a outra. 

-28 

 08 

 20 

Resposta: a diferença de idade entre Camila e a mãe dela é de 20 anos. 

 

1) Roberta tem 29 anos de idade e sua filha Carol tem 7. Qual é a diferença de idade entre Roberta e a filha? Arme a 

conta e resolva esta questão no caderno. 

 

2) Escolha uma pessoa adulta, veja quantos anos ela tem e calcule a diferença de idade entre você e ela. Escreva a 

resposta no caderno e coloque o grau de parentesco da pessoa. 

 

3) São Bernardo tem 207 anos e Diadema tem 60. Qual é a diferença de idade entre as duas cidades? 

 

https://www.lyricfind.com/


 

4) Leia o poema abaixo e depois responda a questão. 

 

A Pulga   -   Vinicius de Moraes 

Um, dois, três 

Quatro, cinco, seis 

Com mais um pulinho 

Estou na perna do freguês 

Um, dois, três 

Quatro, cinco, seis 

Com mais uma mordidinha 

Coitadinho do freguês 

Um, dois, três 

Quatro, cinco, seis 

Tô de barriguinha cheia 

Tchau 

Good bye 

Auf Wiedersehen 

 

Glossário 

Good bye: adeus em inglês. 

Auf Wiedersehen: até logo em alemão. 

 

Atividade 

A pulga precisou dar 7 pulinhos para chegar na perna do freguês. E depois deu mais 6 pulinhos para morder a perna. 

Quantos pulos a pulga deu no total? 

 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Experimentar movimentos de esquiva, envolvendo diferentes segmentos corporais 

em situações de ataque e defesa (EF35EF14). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta temática de Lutas vamos retomar algumas atividades desenvolvidas na escola 

através dos jogos de oposição II. 

  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:   
 

https://www.letras.mus.br/vinicius-de-moraes/


Mais uma atividade da unidade temática de  Lutas na Educação Física escolar, a Luta dos Prendedores consiste em o 

oponente tentar tirar todos os prendedores de roupa grudados pelo corpo do adversário, aquele que o fizer primeiro 

sairá vitorioso. 

Vamos iniciar esta aula seguindo nossa rotina de aula prática na escola, realizando alguns alongamentos conforme as 

ilustrações. A maioria dos alongamentos abaixo as crianças já realizaram nas aulas de educação física. Faça bem devagar 

respeitando seu limite físico, sem esforços e seguindo as orientações das figuras a seguir: 

 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/560698222340836088/- Acesso em 29/04/2020 

 

Atividade 01: Pega-prendedores 

Organize os participantes em duplas e entregue a cada uma delas três prendedores de roupa. Oriente um dos alunos da 

dupla a fixar os três prendedores na parte da frente da blusa, apenas na região do tronco e dos braços. 

Ao sinal de inicio, o aluno da dupla que estiver sem os prendedores deve tentar tirar com as mãos os do oponente, sem 

socos ou movimentos que possam machucar. O outro aluno pode apenas esquivar-se na tentativa de impedir a perda 

dos prendedores, não sendo permitido agarrar o oponente. 

A disputa se encerra quando o aluno (participante) conseguir pegar todos os prendedores do oponente. 

 

 

Dica: Para facilitar a assimilação desta atividade abaixo, sugiro que os alunos assistam a este vídeo que pode ser 

acessado na internet cujo endereço eletrônico se encontra a seguir: Lutas dos Prendedores  

https://www.youtube.com/watch?v=jwit0mH2UUM Acesso 29/04/2020 

 

Atividade 02: Variação do jogo pega-prendedores 

A diferença desta atividade em relação à anterior é que ambos os alunos (participantes) das duplas tem de fixar os 

prendedores na parte da frente da blusa. 

Ao sinal de inicio, eles devem simultaneamente, tentar tirar os prendedores do oponente e, ao mesmo tempo, evitar 

perder os seus. 

A disputa se encerra quando um dos alunos (participantes) conseguir pegar todos os prendedores do oponente. 

 

https://br.pinterest.com/pin/560698222340836088/
https://www.youtube.com/watch?v=jwit0mH2UUM


Após o término destas atividades escreva no caderno:  Como foi fazer estes movimentos de esquiva, ataque e defesa? 

Qual deles você teve maior dificuldade em executar? Você tentou mudar as regras do jogo? Se sim, escreva o que você 

alterou... 

 

Importante lembrar que a atividade deve ser registrada no caderno e entregue quando retornarmos à escola. 

 

BOA ATIVIDADE! 

Fonte: Práticas Corporais Educação Física. 3º a 5º anos Ensino Fundamental, Anos Iniciais edição: editora Moderna, São Paulo, 2017. 

 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF03HI05) Identificar os marcos histórico do lugar em que vive e compreender seus 

significados. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: A produção dos marcos da memória: formação cultural da população. 

  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

Observe as Figuras a Seguir: 

 

 



 

1) Qual das brincadeiras acima você brinca? Faca um registro em desenho de algum momento desses. 

2) Você acha que as brincadeiras de antigamente eram mais divertidas ou não? Faça uma reflexão e escreva um 

pequeno texto sobre isso. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na 

mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de vivencia, comparando os a outros a outros lugares. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Reconhecer que a paisagem compreende um acúmulo de transformações ocorridas ao longo do 

período de tempo. Perceber que a paisagem é modificada tanto pela ação da natureza quanto pela ação humana.  

Compreender que, por meio do trabalho, o ser humano altera a paisagem para atender as suas necessidades e aos seus 

interesses. 

  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

1 ) Façamos um exercício de imaginação: 

Você imagina ou sabe o que ou como era a sua casa antes de ser construída?  

  

2)  Pergunte aos seus pais, avós ou, se puder, a algum morador mais antigo, como era a rua ou local que você mora e 

faça um desenho retratando a sua família. 

 

 

 

 



DISCIPLINA: ARTE 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: Ampliar o repertório cultural e vivenciar diferentes modos de produção em arte e as 

diversas linguagens, estabelecendo assim as relações entre arte e folclore brasileiro (EF15AR24, EF15AR25). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: As Brincadeiras tradicionais fazem parte do nosso dia a dia escolar como instrumento de 

aprendizagem, como apresentei na atividade anterior. 

  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 

Atividade 1: Brincadeira amarelinha e suas variações 

 

A imagem abaixo mostra uma brincadeira bem conhecida Amarelinha do pintor Ivan Cruz. 

Sabemos também que existem várias formas de se brincar, então vamos lá... 

 

 
 

Amarelinha e menina com boneca de Ivan Cruz 

https://images.app.goo.gl/S8QmCCLR2HqWf6g4A 

 

Desenhe uma amarelinha em um espaço adequado na sua casa, em que você possa brincar com a sua família. Boa 

diversão!! 

 

Atividade 2: Como disse anteriormente, essa brincadeira tem várias formas de se brincar, você já ouviu falar da 

amarelinha africana não é mesmo? Para refrescar a sua memoria segue o link pra você. Depois de assistir desenhe a 

base da amarelinha africana e brinque com a sua família. 

Amarelinha africana 



 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SfGfBoPIo0w 

 

Link do vídeo da amarelinha Africana 

https://www.youtube.com/watch?v=SfGfBoPIo0w 

Letra 

Minue, minue 

Me gusta a la dance 

Me gusta a dance 

La dança minue. (repetir) 

 

Depois de toda essa diversão e aprendizagem faça um registro no seu caderno, fotografe ou desenhe etc... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

                            


