
EM DR. ÁTILA FERREIRA VAZ 

3º anos A, B, C, D, E e F 

 

 

Olá famílias, tudo bem? 

Nós professores dos terceiros anos da escola Átila elaboramos algumas 

atividades para que nossos alunos realizem junto às famílias durante esse período 

que estaremos distantes da escola. 

São atividades simples, porém que enriquecem bastante o processo de 

aprendizagem. 

Essas atividades foram planejadas com muito carinho e reforçam os conteúdos 

já trabalhados em sala de aula, contemplando assim as diferentes disciplinas. 

A rotina diária de estudo será em torno de 4 horas, dependendo do ritmo de 

cada criança. 

Contamos com o auxílio das famílias, neste momento a parceria entre Escola-

Família será de grande importância, por isso, mamães, papais, tios, tias, enfim,  quem 

estiver com a criança durante esse período, auxiliem, orientem, estimulem as 

crianças para que realizem as atividades propostas da forma mais autônoma 

possível. Então vale o lembrete: não façam as tarefas por elas. Quando isso acontece 

a maioria das crianças se sente incapaz. Queremos que elas se sintam desafiadas e 

capazes de superar esses desafios. 

Agradecemos a colaboração, 

Equipe Átila 

 

 

 

 

 

 



ARTE 

OBJETIVO: 

✓ Conhecer obras de artistas que destacam a expressão de sentimentos; 

✓ Ler obras de arte que expressam sentimentos por meio da imagem do desenho 

ou pintura; 

✓ Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta atividade a proposta é refletir sobre os nossos 

sentimentos e das pessoas que convivemos. Que podemos expressar nossos 

sentimentos através da Arte e entender melhor o que sentimos e perceber o que o 

outro sente. 

ATIVIDADE: Vamos fazer a leitura da obra abaixo do artista Edvard Munch, 

chamada: “O Grito” do ano 1893. 

Responda as duas questões abaixo da obra e faça uma releitura da obra do artista, 

conforme as orientações abaixo. 

1- Faça uma discrição do que você vê na imagem. 

 

2- Para você, o que a imagem está expressando? 

 

3-  Faça uma releitura, no caderno ou folha, desta obra, expressando os seus 

sentimentos (triste, alegre, aflito ou contente). 

                                         Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND 

http://keysersoze2283.deviantart.com/art/El-Grito-490993689
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


CIÊNCIAS 

 

OBJETIVO:  

• IDENTIFICAR E COMPREENDER OS PERIGOS DE OBJETOS E 

MATERIAIS PRESENTES EM SEU COTIDIANO. 

• DESENVOLVER ATITUDES SEGURAS EM RELAÇÃO AOS 

PERIGOS APRESENTADOS PELOS OBJETOS E MATERIAIS. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: RELEMBRANDO O CONVERSADO EM SALA 

DE AULA E VISTO QUE OBJETOS E MATERIAIS TÊM SUAS 

UTILIDADES E PERIGOS E AGORA QUE O DISCENTE ESTÁ 

FICANDO A MAIOR PARTE DO TEMPO EM SUA RESIDÊNCIA FAZ-

SE NECESSARIA A APLICAÇÃO PRÁTICADO CONTEÚDO PARA 

QUE O ALUNO APRENDA A MANTER-SE EM SEGURANÇA. 

 
COMANDA: VOCÊ DEVERÁ COPIAR EM SEU CADERNO AS QUESTÕES E AS 

RESPONDER. NÃO SE ESQUEÇA DE COLOCAR A DATA E DE FAZER EM SEU 

CADERNO DE CIÊNCIAS.  

 
ATIVIDADES  

 

1. RESPONDA:  

A) CITE UM OBJETO QUE PODE CAUSAR CORTES.  

____________________________________________________ 

 

B) CITE UM OBJETO QUE PODE CAUSAR CHOQUE ELÉTRICO.  

____________________________________________________ 

 

2. INDIQUE SE AS AFIRMAÇÕES SÃO VERDADEIRAS (V) OU FALSAS 
(F). 

 

(   ) PRODUTOS DE LIMPEZA PODEM CAUSAR INTOXICAÇÃO SE 
INGERIDOS. 

 

(    ) OS OBJETOS CORTANTES DEVEM SER USADOS SEM AJUDA DE 
ADULTOS. 



 

(      ) OS RÓTULOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA NÃO PRECISAM 
TRAZER ORIENTAÇÕES SOBRE OS RISCOS DOS PRODUTOS.  

 

3. AGORA, CONFORME COMANDA ABAIXO, VAMOS FAZER UMA 
AVALIAÇÃO DO QUE VOCÊ APRENDEU: 

 

MARQUE UM X  DE ACORDO COM O QUE 
VOCÊ APRENDEU. 

SIM 
MAIS 
OU 
MENOS 

NÃO 

1. ENTENDI QUE ALGUNS OBJETOS DO 
MEU COTIDIANO PODEM SER PERIGOSOS. 

   

2. SEI OS CUIDADOS NECESSÁRIOS À 
PREVENÇÃO DE ACIDENTES.   

   

3. SEI ANALISAR AS INFORMAÇÕES 
PRESENTES NAS EMBALAGENS DE 
BRINQUEDOS.  

   

 

FONTE: BURITI MAIS ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Aula 05: 

Habilidades BNCC:  

(EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do 

mundo, incluindo aqueles de matriz africana e indígena,  e recriá-los, valorizando a 

importância desse patrimônio histórico cultural.  

(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de 

todos os alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz africana e 

indígena.  

 

Objetivo: 

- Reconhecer as brincadeiras e os jogos populares do Brasil como patrimônio cultural, 

bem como suas variações; 

- Conhecer, reconhecer e vivenciar as brincadeiras e os jogos da cultura popular, no 

contexto comunitário,  como práticas que integram a cultura corporal de movimento; 

- Desenvolver a agilidade, a velocidade, a criatividade, a orientação espacial, e a 

percepção auditiva e visual; 

- Desenvolver a atenção; 

- Resgatar as brincadeiras populares, valorizando-as, aproveitando o momento em 

família. 

 

Contextualização: 

Imagina-se que o esconde-esconde tenha sido um dos primeiros jogos 

humanos. Esconder era uma habilidade de sobrevivência necessária nas sociedades 

primitivas, por exemplo, para caçar com sucesso, por isso provavelmente foi 

praticado por crianças pequenas para ensinar-lhes habilidades de caça. Essa 

brincadeira também é conhecida como pique-esconde e 31 (trinta e um).  

O jogo “passa anel" foi muito popular antigamente e atualmente reveza espaço 

com os jogos tecnológicos. Nos Estados Unidos,  essa brincadeira é conhecida como 

The Burton Game (Jogo do Botão). As crianças dizem “button,  button, who’s got the 

button?”, que significa “botão, botão, quem tem o botão?”. O jogo tem como objetivo 

simular a passagem de um anel para outro participante.  



Imagina-se que a brincadeira morto-vivo tenha surgido na época das guerras 

pelos movimentos da brincadeira (agachar e levantar), utilizada como distração para 

as crianças, já que a televisão ainda estava entrando nos lares brasileiros. Mas 

também existe a hipótese de que tenha relação com a brincadeira de pega-pega, 

sendo uma variação da mesma... 🤔🤔 

O objetivo dessa proposta é resgatar as brincadeiras populares, valorizando-

as, aproveitando o momento em família, trazendo à tona boas memórias com 

gostinho de infância...            

 

Atividade: ESCONDE-ESCONDE     

Para iniciar a brincadeira, é necessário escolher um lugar para ser o pique e 

quem vai ficar nele. O jogador escolhido fica de costas e de olhos fechados no pique, 

contando até o número combinado. 

Enquanto isso, os demais jogadores devem se esconder. Quando terminar de 

contar, o jogador que estava no pique vai procurar os companheiros. Quem está 

escondido tem de correr até o pique para se salvar. Quando encontra alguém,  o 

jogador que está procurando deve voltar ao pique e dizer o lugar onde viu o 

companheiro. O jogador encontrado se salva se chegar ao pique antes do 

perseguidor. O primeiro que for pego será o perseguidor na próxima jogada. Se todos 

forem salvos, a brincadeira continua com o mesmo perseguidor. 

 

Atividade: PASSA ANEL   

Em roda, sentados, todos ficam com as mãos como se estivessem rezando, 

palma com palma. Um participante vai passando, o anel (objeto) de pessoa em 

pessoa, como se estivesse deixando o anel e o deixa com alguém, sem que os outros 

percebam. Na própria roda escolhe-se um participante para adivinhar com quem está 

o anel. Se ele acertar, será o “passador de anel". Caso contrário, outro participante 

começa a brincadeira. 

 

Materiais: 

Anel ou objeto pequeno, pedrinha entre outros. 

 

Atividade: MORTO-VIVO 🧟  

A conhecida brincadeira Morto-vivo tem apenas dois comandos, que podem ser 

dados pelo comandante: “vivo", que corresponde a ficar de pé, e “morto", para que 

os participantes fiquem agachados – o grupo pode ficar disposto aleatoriamente no 

espaço. Quem fizer o movimento oposto ao comando está eliminado da brincadeira.  

 



IMPORTANTE: os objetos e as mãos devem ser higienizados com água e sabão ou 

álcool em gel antes e ao final da brincadeira, para evitar o contágio pelo Coronavírus 

(COVID-19). 

 

OBSERVAÇÃO: Não convidar amigos ou vizinhos para brincar; brincar somente com 

os familiares. Essa recomendação é importante para evitar o contágio pelo 

Coronavírus (COVID-19).  

Registro: 

 

Pergunte para os seus familiares: 

- Vocês conheciam as brincadeiras?  

- Vocês conheciam as brincadeiras com outros nomes? 

- Vocês já haviam brincado dessas brincadeiras? 

Agora registre as respostas no seu caderno. 

 

Registre também: 

- Qual brincadeira você gostou mais de brincar? Por quê? 

 

Referências 
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https://cursodebaba.com/esconde-esconde/
https://grupomortovivo.wixsite.com/mortoouvivo/escolha


 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

OBJETIVO: 

• IDENTIFICAR E COMPREENDER A IMPORTÂNCIA DA 

PRESERVAÇÃO DA NATUREZA EM SEUS DIVERSOS 

FENÔMENOS. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: DANDO CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DE 

SALA DE AULA, BEM COMO AS DA SEMANA PASSADA, BUSCA-SE 

RELACIONAR OS ESPAÇOS EM SALA DE AULA E FORA DELA, 

VALORIZANDO O AMBIENTE NATURAL E URBANO, BEM COMO A 

PRESERVAÇÃO DOS MESMOS. 

 

COMANDA: COPIAR AS PERGUNTAS EM SEU CADERNO DE 

GEOGRAFIA, COLOCAR A DATA E EM SEGUIDA A RESPOSTA. 

 

QUESTIONÁRIO 

 
1 - MARQUE NA TABELA A OPÇÃO QUE REPRESENTA MELHOR O QUE VOCÊ 

SENTE AO RESPONDER A CADA QUESTÃO: 

A) SEI QUE AS PLANTAS DEPENDEM DO SOLO PARA SOBREVIVER?  

SIM 
MAIS OU 

MENOS 
NÃO 

   

 

B) SEI QUE PODEMOS CONTAMINAR O SOLO AO JOGAR SUBSTÂNCIAS 

TÓXICAS NELE? 



SIM 
MAIS OU 

MENOS 
NÃO 

   

 

C) SEI QUE A POLUIÇÃO DO SOLO PODE PREJUDICAR O 

DESENVOLVIMENTO DAS PLANTAS E A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS?  

SIM 
MAIS OU 

MENOS 
NÃO 

   

 

D) OS ESPAÇOS PÚBLICOS DEVEM SER PRESERVADOS? 

SIM 
MAIS OU 

MENOS 
NÃO 

   

 

2 - POR QUE NÃO DEVEMOS JOGAR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS NO SOLO? 

___________________________________________________________________ 

3 - O QUE PODEMOS FAZER PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DO 
SOLO? 
__________________________________________________________
_________ 

4 - COMO PODEMOS PRESERVAR O MEIO AMBIENTE NO LOCAL 
ONDE MORAMOS?  

__________________________________________________________
_________ 

 

FONTE: BURITI MAIS ONLINE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 
 
 
OBJETIVOS:  

• IDENTIFICAR A DIVISÃO DO TEMPO ENTRE O TRABALHO E O LAZER, 

DISTINGUINDO AS PARTICULARIDADES DE CADA UM PELO HORÁRIO 

DO RELÓGIO; 

• COMPREENDER E DISTINGUIR CONCEITOS DE TRABALHO, TEMPO 

LIVRE E LAZER E AS ATIVIDADES E OS MOMENTOS DESTINADOS A 

CADA UM DELES. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: RELEMBRAR A IMPORTÂNCIA DE SE ESTABELECER 
OS MOMENTOS DE TRABALHO E PRODUÇÃO EM SALA DE AULA E EM CASA 
E OS MOMENTOS DE LAZER EM AMBOS OS AMBIENTES CITADOS, UMA VEZ 
QUE TRABALHAMOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS.  
 
COMANDA: VOCÊ DEVERÁ COPIAR EM SEU CADERNO AS QUESTÕES E AS 

RESPONDER. NÃO SE ESQUEÇA DE COLOCAR A DATA E DE FAZER EM SEU 

CADERNO DE HISTÓRIA.  

 

Atividades 

 

Registre no caderno de história como é a divisão de tempo dedicado ao lazer e 

ao trabalho entre seus familiares. Para isso, faça a entrevista com algum adulto com 

o qual convive seguindo o roteiro abaixo. (Pode ser somente uma entrevista com pai, 

mãe, avô, avó, etc., enfim um adulto que conviva com você). 

 

Nome da pessoa entrevistada: 

_______________________________________________________ 



 

Parentesco com o aluno (a): 
_________________________________________________________ 

 

Questionário  

 

1. Quantas horas por dia você dedica a seu trabalho? 

_____________________________________ 

 

2. Quantas horas por dia você se dedica às atividades domésticas, como organização 
da casa, preparo de alimentos, limpeza e outras? 
________________________________________________ 

 

3. Quanto tempo você dedica às atividades de lazer? Quais são suas atividades de 
lazer preferidas? 
___________________________________________________________________ 

 

4. Quanto tempo você dedica ao descanso e às atividades básicas de cuidado 
pessoal (como sono, higiene e alimentação)? 
____________________________________________________________ 

 

5. Quanto tempo (horas) você dedica às redes sociais por dia (facebook, whatsapp, 
instagran, etc.)? 
___________________________________________________________________ 

 

 

Fonte: Buriti Mais online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGUÊS 

      

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

• Ler com autonomia e perceber a importância dos sinais de pontuação na 
compreensão do texto;  

•  Identificar funções sociocomunicativas de diferentes gêneros textuais; 

•  Inferir o tema e o assunto, com base na compreensão do texto; 

•  Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no 
contexto da frase ou do texto; 

• Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com crescente 
autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a possibilitar 
a compreensão; 

• Localizar informações e compreender o gênero trabalhado; 

• Recorrer ao texto ou dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, 
especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema (U ou 
L). 

 

   CONTEXTUALIZAÇÃO: a partir das atividades já realizadas em sala, 
proporcionamos as crianças a continuidade do aprendizado e melhor fixação de 
regras ortográficas, sinais de pontuação e fruição leitora, de modo a apresentar cada 
vez mais preocupação com a forma correta de se registrar as palavras. 

 

   COMANDA: Copiar os enunciados das atividades (comandas) e anotar as 
respostas corretas no seu caderno. Não é necessário imprimir. Lembre-se de manter 
seu caderno organizado, colocar a data e a matéria a qual corresponde esta atividade 
(Português).  

 



ATIVIDADES 

 

1. A atividade 1 faz parte do momento da leitura por prazer, mas caso você 
não consiga acessar a página por conta do uso da internet, fique tranquilo pois o livro 
foi transcrito logo abaixo para que você possa fazer as atividades. 

Acesse o link abaixo. Nele você poderá ouvir o livro “Doeu, Bartolomeu?” de 
Josiane Mayr Bibas.  

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

Se não conseguir acessar, basta copiá-lo no seu discador de internet para 
assistir.  

 

 

Doeu, Bartolomeu? 

(versão digitalizada para a atividade escolar do livro de Josiane Mayr Bibas)  

 

Bartolomeu é um simpático elefante que já teve coceira, mas resolveu.  

- E agora, Bartolomeu? O que foi que aconteceu? 

Bartolomeu arranhou o lombo em um galho bem afiado. Machucou. Saiu até 
sangue. Coitado. 

- Doeu, Bartolomeu? 

Bartolomeu ouviu um zumzumzum com sua grande orelha. Enfiou a tromba no oco 
e picada de abelha. 

- Doeu, Bartolomeu? 

Bartolomeu mordeu um amendoim duro e torrado. Ele acabou com o dente 
quebrado. 

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


- Doeu, Bartolomeu? 

Bartolomeu esfomeado confundiu alface com urtiga. Mastigou, mastigou e sentiu 
uma tremenda dor de barriga. 

- Doeu, Bartolomeu? 

Bartolomeu pegou chuva e um resfriado e ficou com o ouvido inflamado. 

- Doeu, Bartolomeu? 

Bartolomeu pisou numa brasa escondida e sentiu sua pata queimada e ferida. 

- Doeu, Bartolomeu? 

Bartolomeu ficou doído, mas tudo tem solução. Tem curativo para lombo esfolado 
e tem remédio para ouvido inflamado. 

Tem compressa para tromba picada. Tem canja para barriga estufada. Tem 
dentista pro dente quebrado. Tem pomada pro pé queimado. 

E esta dor aí dentro, Bartolomeu, que aperta o coração? Está aí tem ou não tem 
solução? 

Dói saudade, dói tristeza, dói inveja, ciúme, solidão. Às vezes dói até só por ser 
diferentão. 

Dói ficar de fora, dói ter que ir embora. Dói sentir medo. Dói guardar segredo. 

Anda Bartolomeu, levanta! Sorri que a dor você espanta! 

Olha para a vida. Ela encanta! Sabe onde está a alegria...nas pequenas coisas do 
dia a dia. 

Conversar com os amigos também é bom. Sempre alivia o coração. 

Pra esta dor mais complicada que dói sem muita explicação. Só mesmo abraço, 
beijo, carinho, sorriso, afeto e muita atenção. 

 

2. Agora que já ouviu e/ou leu o texto do livro “Doeu, Bartolomeu?”, responda no 
seu caderno as questões abaixo: 

 
a) O texto é um conto de repetição. Que frase do texto confirma esta afirmação? 
______________________________________________________________ 
 
b) Segundo a autora, quais as dores apertam o coração? 

_____________________________________________________ 
 

 
 



3. Complete as frases relacionando a conduta de Bartolomeu com a sua 
correspondente solução: 

 
a) Lombo esfolado - ______________________________________ 
b) Ouvido inflamado - _____________________________________ 
c) Tromba picada - ________________________________________ 
d) Dente quebrado - _______________________________________ 
e) Pé queimado - _________________________________________ 

 
4. Em que consiste a alegria da vida? Responda conforme o texto lido. 

______________________________________________________________ 
 

5. Vamos agora pensar na forma correta de se escrever as palavras. Complete as 
lacunas (tracinhos) com U ou L. Copie em seu caderno a palavra que surgiu. 

 

a) Reso____veu 

b) Fico_____ 

c) Sa_____dade 

d) A____face 

e) Sai_____ 

f) O____vido 

g) Arranho____ 

6. A frase abaixo se repete várias vezes no texto. 

- Doeu, Bartolomeu? 

 
Você sabe o nome do “tracinho” usado no começo dela? Por que este tracinho foi 

utilizado. Escreva em seu caderno a frase e as respostas para as duas perguntas. 
 
 
7. O texto abaixo foi escrito sem os sinais de pontuação. Leia-o e coloque os sinais 

adequadamente. Copie em seu caderno. Atenção aos parágrafos. 
 
 
Papagaio especial 



 

8. Agora responda em seu caderno, com muita atenção, as questões abaixo: 
 
 

8.1 -  O texto “Papagaio especial” é: 
 
(  ) Conto 
(  ) Receita 
(  ) Piada 
(  ) Fábula 
 
 

8.2  - Por que o papagaio era especial? 
______________________________________ 
 
 

8.3 – O que o vendedor quis dizer ao afirmar que tinha a venda um 
PAPAGAIO BILINGUE? 
_______________________________________________________ 
 

8.4   - “O papagaio não se conteve e lhe respondeu”. O pronome LHE nesta 
frase refere-se ao: 
 

(  ) Freguês 
(  ) Vendedor  
(  ) Papagaio 
(  ) Francês 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Fontes: https://www.youtube.com/watch?v=iWtlAntwkBg e 

https://atividadespedagogicas.net/2015/03/atividades-de-pontuacao-3-ano.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

OBJETIVOS: 

• Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em 

desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces 

de sólidos geométricos. 

• Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de 

juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, 

utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo 

cálculo mental. 

• Resolver problemas que envolvam valores monetários do sistema brasileiro. 

• Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas. 

• Relacionar e registrar medidas e intervalos de tempo (bimestre, trimestre e 

semestre). 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Continuaremos a realizar atividades que já fazíamos em 

sala de aula. Juntamente com seus familiares, conversem sobre a melhor forma de 

https://www.youtube.com/watch?v=iWtlAntwkBg
https://atividadespedagogicas.net/2015/03/atividades-de-pontuacao-3-ano.html


fazer as tarefas. Você pode responder um pouco em cada dia da semana ou ainda 

separar um dia específico para cada matéria.  

 

COMANDA: Você pode fazer as atividades no seu caderno. Não precisa copiar a 

comanda; coloque o número da atividade e a resposta correspondente. Não se 

esqueça de manter seu caderno organizado.  

 

Quarta Quinta Sexta Segunda Terça 

  
Exercício 1 

 
 Exercício 2 

 
Exercício 3 e 
4 

 
 Exercício 5  
 

  
Exercício 6 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES 

                       *Vamos relembrar as formas geométricas? 

 

1. Escreva o nome da figura geométrica com a qual os objetos se parecem. 

a) 
 
 
 
 

 

b)  



 
c) 

 

 

d) 

 

 

e) 

 

 

f) 

 

 

 

2.  Pedro tinha um cofrinho, ao abri-lo, ele separou as moedas para saber quanto 

havia conseguido guardar. 

a) Ele separou as seguintes moedas: 5 moedas de 1 real, 5 moedas de 50 

centavos e 10 moedas de 25 centavos. Ao todo, quanto Pedro tinha no seu 

cofre? 

 

 

 

Resposta: ____________________________________________ 

 

b) Rebeca, a irmã de Pedro, também quis saber quanto tinha em seu cofrinho. Ela 

separou as seguintes moedas: 2 moedas de 1 real, 10 moedas de 50 centavos 

e 6 de 25 centavos. Ao todo, quanto Rebeca tinha em seu cofre? 

 

 



Resposta: ____________________________________________ 

 

c) Quem tinha mais dinheiro? Quanto a mais? 

 

 

 

 

Resposta: ____________________________________________ 

 

 

3. Um zoológico ganhou dois novos animais. Uma foca que pesa 165kg e uma 

lontra com 13kg. Qual a diferença de peso entre os dois animais? 

 

 

 

 

Resposta: ____________________________________________ 

 

4. Se um cavalo nasce com 35kg e na sua fase adulta pesa 440kg, quantos quilos 

o cavalo ganhou do seu nascimento até chegar a fase adulta? 

 

 

 

 

Resposta: ____________________________________________ 

5. Além da organização do tempo em meses, outras possibilidades são utilizadas 

no nosso cotidiano. Entre elas podemos destacar: 

Bimestre – 2 meses 

Trimestre – 3 meses 

Semestre – 6 meses 

 

Com base nas informações acima resolva os seguintes problemas: 

a) Mário vai visitar sua família que mora em Belo Horizonte semestralmente. 

Quantas vezes no ano ele viaja? 

_________________________________________________________ 

 

b) Quantos bimestres tem em um ano? Escreva como você fez para encontrar a 

resposta. 

__________________________________________________________ 

 



c) Quantos trimestres tem no ano? Escreva como vocês fez para encontrar a 

resposta. 

__________________________________________________________ 

 

 

6. A professora de Educação Física fez um levantamento de quais esportes os 

estudantes do 3º ano mais gostavam. Observe a tabela: 

 

TIPO DE 
ESPORTE 

VOTOS DOS 
ESTUDANTES 

Futebol 40 

Basquete 34 

Vôlei 20 

Queimada 23 

 

a) Qual esporte os estudantes do 3º ano mais gostam? 

___________________________________________________ 

 

b) E qual eles menos gostam? 

____________________________________________________ 

 

c) Quantos estudantes participaram da pesquisa? (Faça a conta) 

_____________________________________________________ 

 

d) Qual a diferença entre o número de estudantes que preferem futebol e os 

que preferem vôlei? (Faça a conta) 

______________________________________________________ 

 

e) Qual a diferença entre o número de estudantes que preferem queimada e 

os que preferem basquete? (Faça a conta) 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATENÇÃO! 
 

 

 

 

 

NAS PRÓXIMAS PÁGINAS ESTÃO OS GABARITOS, DAS QUESTÕES DA 

SEMANA ANTERIOR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO DE CIÊNCIAS – 3º ANO – 4ª SEMANA 

 

Conteúdo:  Os materiais do dia a dia. 

 

Objetivos: 

• Identificar alguns tipos de materiais presentes em objetos do cotidiano. 

• Reconhecer as características dos materiais que fazem parte do dia a dia.   

• Conhecer algumas propriedades dos materiais.  

 

Contextualização: a partir destas atividades, pretendemos que a criança perceba em 

seu espaço, objetos e materiais que fazem parte de seu cotidiano, e percebam  a 

origem deles. 

Comanda: agora que você já fez as atividades, confira as suas respostas para ver se 

as fez corretamente.  

Respostas das atividades 

Questão 1. 

 (1) Madeira;  

(2) Metal;  

(3) Vidro;  

(4) Tecido. 

 

Questão 2. 

a) Tecido: flexível, elástico, macio.  

b) Madeira: dura, resistente.  

c) Metal: flexível, resistente. 

d) Vidro: duro, transparente. 

 

 

 

 

MATEMÁTICA  



Objetivos: 

• Ler, escrever e comparar números naturais. 

• Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de 

juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, 

utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo 

cálculo mental. 

• Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais. 

• Resolver problemas de multiplicação. 

• Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, 

utilizando calendário, quando necessário. 

 

Comanda: Agora que você já fez suas atividades, é hora de conferir suas respostas 

de acordo com o gabarito abaixo. Se houver necessidade, corrija-as. Peça ajuda para 

algum familiar te auxiliar com a correção das atividades. 

 

GABARITO DAS ATIVIDADES 4ª SEMANA 

1.  

a) Vinte e cinco. 

b) Duzentos. 

c) Trezentos e trinta e três. 

d) Trezentos e setenta e quatro. 

e) Setecentos e quarenta e três. 

f) Dois mil e vinte e um. 

g) Dois mil, oitocentos e seis. 

 

 

2. 

108 – 152 – 237 – 364 – 486 – 593 – 671 – 740 – 829 – 915 

 

 

3. 

1.009 – 968 – 857 – 746 – 634 – 452 – 311 – 230 - 125 

 

 

 

 

 

 

 

4.  
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5. 

 a) 36 – 17 = 19  

 b) 76 – 32 = 44 

 c) 17 + 35 = 52 

 d) 10 x 3 = 30 

 e) 12 x 4 = 48 

 f) 3 x 6 = 18 

 

6. 

a) 31 dias. 

b) 5 sábados. 

c) Sexta-feira 

d) Domingo 

e) Junho. 

 

GABARITO (RESPOSTAS) DE PORTUGUÊS – 4ª SEMANA 

 

Questão 02 

A) Queijo 
B) Quindim 
C) Macacos 
D) Banca 
E) Kiwi 
F) Nhoque ou macarrão 
G) Coluna 
H) Cadeira 

I) Boquinha 

Questão 04 

     A)17 parágrafos. 



     B)3 frases. 

    C) Distinto, quadrado e grave. 

 

 Questão 05 

A galinha ficou nervosa. 

Questão 06 

           Os galos eram os juízes. 

Questão 07 

             Carola. 

 Questão 08 

A) Carola foi correndo proteger o seu delicado ovo quadrado. 

B) Carola gritou nervosa. 

  

Questão 09 

“Calem o bico. ” 

Questão 10 

Medo 

 Questão 11 

Que a situação era muito séria e importante.  

Questão 12 

Todas as alternativas estão corretas. 

A palavra é: MEDO 

  

Questão 13 

A) F 

B) F 

C) V 



D) F 

E) V 

GABARITO DE HISTÓRIA – 4ª SEMANA 

 

1. Qual das frases abaixo define corretamente o que é um espaço privado? 
Assinale-a.  

( X) O espaço privado é propriedade de uma pessoa, um grupo de pessoas 
ou uma empresa. 

(   ) O espaço privado pertence a todos os cidadãos. 

( ) Os espaços privados são bens que pertencem à coletividade. 

(   ) O espaço privado é um lugar que todas as pessoas podem frequentar. 

 

2. Qual das frases abaixo define corretamente o que é um espaço público? 
Assinale-a. 

(   ) O espaço público é um lugar que poucas pessoas podem frequentar. 

(   ) O espaço público é um lugar que só pode ser frequentado com a 
permissão do proprietário.   

(  x ) O espaço público é aquele que pertence a todos e que todos podem 
frequentar.  

(   ) Os prédios públicos administrativos são os únicos espaços públicos 
de um município.  

 

3. Antes da invenção dos relógios mecânicos e digitais, as pessoas já 
usavam diferentes formas de marcar o tempo. Assinale um exemplo. 

( x ) Relógio de sol. 

(   ) Despertador. 

(   ) Celular. 

(   ) Agenda. 

 

 

4. Quais são as atividades mais comuns no campo e na cidade? Marque 
com um A se for uma atividade do campo e com um B se for uma atividade 
da cidade. 



( B)  Indústria.  

( a )  Agricultura.  

( a )  Criação de animais.  

( b)  Administração dos espaços públicos. 

( a)  Processamento de produtos agropecuários (leite, queijo etc.). 

 

GABARITO DE GEOGRAFIA – 4ª SEMANA 

   

 

RESPOSTAS – questão 1: Paisagem 

1 - e TUDO AQUILO QUE CONSEGUIMOS ENXEGAR  

 

2. A- MONTANHAS, CACHoEIRAS, FLORESTAS, RIOS, LAGOAS 

2. B- CASAS, PRÉDIOS, AVENIDAS, FÁBRICAS, PRAÇAS 

 

3. A- PAISAGEM 

3. B- NATUREZA – PESSOAS. 

 

 

RESPOSTAS – QUESTÃO 2: A CIDADE E O CAMPO. 

                                                                          

zONA RURAL :  POUCO BARULHO – GADO – PLANTAÇÃO - 
CARROÇA-TRATOR -  CAMINHO DE TERRA. 

 

 

ZONA URBANA: MUITAS ESCOLAS, CARROS, PRÉDIOS, LOJAS, TEATRO, CLUBE.  

 

RESPOSTA – questão 3 

alternativa d -Surgiram prédios novos e pontes sobre o rio. 

 

 


