
 

Professoras: Adriana, Cibelle,Cristina,Gioconda,Josiane,Lenira e  Rosângela 

Profº Especialista: Felipe, Nivaldo, Joy e Simone 

3º anos A,B,C,D,E e F 

 

Queridos Alunos e Pais. 

 

 Os textos não precisam ser copiados no caderno,apenas deverá ser feita a leitura,caso seu 

filho apresente alguma dificuldade auxilie –o nas leituras. 

 

 A Contextualização e os objetivos não precisam ser copiados no caderno,eles apenas são 

orientações que devem ser apenas lidas quanto a atividade proposta pelas professoras. 

 

 

 Sabemos que o ambiente domiciliar é muito diferente do ambiente escolar,todos estamos 

enfrentando um contexto diferente,por isso, quando possível tentem manter uma ROTINA 

DIARIA,deste modo, os alunos se adaptam melhor. 

 

 Não é necessário copiar no caderno as referencias bibliograficas ou fontes das imagens 

 

 Nenhuma atividade deve ser impressa todas são realizadas no caderno 

 

 Leia com atenção as comandas das atividades,algumas atividades são apenas para 

leitura e reflexão. 

EM SEU CADERNO, TODOS OS DIAS FAÇA O CABEÇALHO.  

 

 

 



COMPONENTE CURRICULAR: PORTUGUÊS 

 

Faça somente a leitura 

Contextualização: Para que a leitura seja uma descoberta com um viés de ações divertidas e 

prazerosas as quadrinhas podem ser grandes estimuladores no momento da leitura, com 

ludicidade necessária para estimular novas descobertas.  

Objetivo: 

 Escrever, interpretar e segmentar trecho de uma quadrinha.  

 Sensibilizar para o trabalho com a linguagem poética 

 Ler e analisar poema. 

Então vamos começar definindo o que vem a ser quadrinhas! 

 

https://reader015.fdocumentos.com/reader015/slide/20170925/552fc181497959413d8f323a/docu

ment-1.png?t=1588835598 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reader015.fdocumentos.com/reader015/slide/20170925/552fc181497959413d8f323a/document-1.png?t=1588835598
https://reader015.fdocumentos.com/reader015/slide/20170925/552fc181497959413d8f323a/document-1.png?t=1588835598


 

1- Abaixo está um exemplo de quadrinha. Faça a leitura e copie esta quadrinha em seu 

caderno. 

 

https://i.pinimg.com/474x/8f/2c/17/8f2c17196e55e438de4b42f12533b225.jpg 

 

 

 

 



 

E o que vem a ser Parlendas?  

FAÇA SOMENTE A LEITURA DO TEXTO 

Contextualização: As parlendas são versinhos com temática infantil que são recitados em 

brincadeiras de crianças. Possuem uma rima fácil e, por isso, são populares entre as crianças. 

Muitas parlendas são usadas em jogos para melhorar o relacionamento entre os participantes ou 

apenas por diversão. Abaixo uma parlenda muita conhecida: 

Objetivos: 

 Conhecer brincadeiras populares através das parlendas. 

 Avançar no processo de leitura e escrita através do uso de parlendas. 

 Ampliar o repertório de letras e palavras. 

 Apropriar-se da linguagem oral através das parlendas. 

 Aprender rimas e brincadeiras com parlendas.   

 

 

https://www.dicio.com.br/parlenda/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dicio.com.br/parlenda/


 

1-Copie no seu caderno a parlenda abaixo. 

https://i.pinimg.com/originals/c7/8e/07/c78e071997c9a0ba8d3a42ab597e781a.jpg 

2-Agora escreva no seu caderno as perguntas abaixo e responda com muita atenção! 

1) Circule as rimas do texto. 

2) Pinte no texto que você copiou no caderno os espaços entre as palavras 

3) Separem em silabas as palavras abaixo. Veja o exemplo: 

Café = ca-fé 

Sua vez! 

Casinha = 

Cercadinha=  

Demorando= 

Certeza= 

Cipó= 

4) Coloque as palavras abaixo me ordem alfabética: 

 

 

 

 

5) Copie o texto abaixo como ele está (todo junto) e depois separe as palavras da maneira 

correta. 

Acasinhadavovó 

Cercadinhadecipó. 

Ocaféestádemorando 

Comcertezanãotempó. 

 

6) Qual é o título da parlenda? 

7) Quantas palavras têm no texto? 

8) A casinha da vovó é cercada com que? 

Vovó, demorando, trançadinha, casinha, 

não, pó 

https://i.pinimg.com/originals/c7/8e/07/c78e071997c9a0ba8d3a42ab597e781a.jpg


9) Qual é o motivo da demora do café? 

10) O que a vovó estava preparando? 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

 

Contextualização: A matemática contribui na compreensão das informações, pois a sua 

aprendizagem vai além de contar, calcular, ela nos permite analisar, medir dados estatísticos e 

ampliar cálculos de probabilidade, os quais representam relações importantes com outras áreas 

do conhecimento.Reconhecemos os números em diversos contextos do dia a dia, relacionando-

os às idéias de ordem, de posição e em situações de contagem simplesmente.  

Objetivos: 

 Construir o conhecimento de que os números ocupam uma posição numa seqüência 

numérica. 

 Identificar o antecessor e o sucessor dos números naturais a fim de ampliar o 

conhecimento adquirido na vivência diária. 

 Estabelecer relação de maior e menor entre os números 

 Desenvolver raciocínio lógico com noção de ordenação e quantificação. 

 Possibilitar ao aluno a reflexão e compreensão quanto a ordem crescente e decrescente 

dos números; 

  Construir significados dos números naturais em situações de contagem, identificar 

antecessor e sucessor 

Leia atentamente as atividades propostas! 
Copie no seu caderno as questões de número 1 até a de número 7 e responda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Observe as seqüências abaixo e marque (C) para ordem crescente e (D) para 

ordem decrescente: 

a) (    )40,45,50,55,60,70,75,80,85,90... 

b) (    )39,38,37,36,35,34... 

c) (    )541,514,452,415,154,145... 

d) (    )01,03 05,07,09,11... 

 

2) Escreva em ordem decrescente os números de 80 a 100. 

R:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3) Escreva em ordem crescente os números de 100 a 120. 

R: _________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-numeros-naturais-3o-ou-4o-ano/ 

 

 

 

4) Organize os números abaixo em ordem decrescente: 

863, 150, 666, 851, 147, 365 

R: ________________________________________________________________ 

 

5) Organize os números abaixo em forma crescente: 

520, 325, 321,111, 798, 512 

 

R:________________________________________________________________ 

 

6)Responda as questões abaixo, tendo como base o número 4.758: 

A) Quantos algarismos esse número tem? 

R: ___________________________________________________________________ 

B) Qual é seu antecessor? 

(a) 4.756  

(b) 4.757 

(c) 4.759 

C) Qual é o sucessor?  

(a) 4.759 

(b) 4.750 

(c) 4.757 

D) Escreva os próximos 3 números, da sequência do número 4.758: 

R: __________________________________________________________________ 

 

7)Responda as questões abaixo, tendo como base o número 24875. 

A) Forme quatro números utilizando esses algarismos: 

R: ____________________________________________________________________ 

B) O menor e o maior número, dentre eles são: 

(a) 4 - 5  

(b) 2 - 8 

(c) 2 - 7 

C) Os números impares são: 

(a) 2 - 7  

(b) 5 - 7 

(c) 7 - 8 

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-numeros-naturais-3o-ou-4o-ano/


 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: “O lazer de todos”, As atividades de lazer podem ser bastante variadas, 

compreendendo aquelas relativas ao descanso, as práticas culturais e ao entretenimento, mesmo 

atividades de estudo, quando feitas de forma desinteressada, também podem ser consideradas 

atividades de lazer. 

Neste sentido, estudar sobre o lazer, nos fará ver que o lazer é muito importante para o nosso 

desenvolvimento físico e mental 

OBJETIVO: 

 Compreender a noção de lazer e os modos de divertimentos no passado. 

 Conhecer manifestações culturais praticadas em momento de lazer. 

ATIVIDADE 1: Leia o texto do livro na página abaixo se você tiver alguma dificuldade na leitura 

peca auxilio a um adulto. Quem estiver com o livro de história pode; escrever e desenhar em seu 

caderno duas das suas atividades de lazer favoritas, mas não se esqueça de escrever se é uma 

atividade antiga ou atual. 

ATIVIDADE 2: Pesquise em sua família se alguém conhece algum divertimento antigo que é 

praticado ainda hoje e, escreva no seu caderno qual é. 

 



 

 

FONTE: BURITI MAIS, COMPONENTE CURRICULAR DE HISTÓRIA; EDITORA MODERNA; 1 

ED. 2017 

 

 

 



COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

Contextualização: Em outras aulas estudamos sobre “o que entendemos por paisagem”, que 

“tudo aquilo que nós vemos, é a paisagem”, que “nela encontramos elementos naturais e 

culturais” e que é possível modifica - lá. 

Objetivos: 

 Recordar os principais conceitos e noções estudados ao longo das atividades;  

 Aplicar o conhecimento adquirido a situações novas. 

Atividade 1-Observe a paisagem abaixo. Ela representa uma paisagem do campo. 

 

Agora, em seu caderno copie e responda as questões 1,2 e 3 que estão na página 35. 

Atividade2: 

 

1-Em seu caderno copie apenas a alternativa que indica o que é paisagem: 

a) É qualquer espaço repleto de vegetação natural. 

b) É o espaço das grandes cidades. 

c) É tudo que podemos ver e perceber no espaço. 

d) É tudo que existe em uma área rural.  

 

 

 

 

 

 

 



Observe a paisagem abaixo: 

 

 

Fonte: Buritimais: geografia-organizadora Editora Moderna; obra coletiva concebida, desenvolvida 

e produzida pela Editora Moderna; Lina YoussefJomaa.- 1.ed.- São Paulo:Moderna,2017- DVD do 

professor- material digital. 

 

2-Em seu caderno copie apenas a alternativa que indica os elementos culturais da 
paisagem acima: 

a) Casas e morros. 

b) Prédios e rios. 

c) Ruas e montanhas. 

d) Pontes e praças. 

 

3-Em seu caderno, responda: Quais são os elementos naturais presentes na paisagem 
acima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 

Contextualização: Os hábitos alimentares saudáveis acompanhados de práticas de atividades 

físicas e/ou esportivas promovem inúmeros benefícios para aqueles que aderem a tais hábitos – 

sendo elas atletas ou não. Redução no nível de doenças, diminuição do estresse e ansiedade, 

além de melhorar a disposição, coordenação e bom rendimento nas atividades do dia-a-dia.  

 Objetivos: Identificar os grupos alimentares que fazem parte de uma alimentação saudável e 
equilibrada; 

 Levar os alunos a conhecer seus próprios hábitos alimentares; 

 Desenvolver consciência crítica a respeito de hábitos alimentares. 

 Adotar a Atividade física como benefício para a saúde 

Na atividade anterior vocês fizeram apenas a leitura do texto sobre alimentação. Hoje farão a 
leitura do texto abaixo “De olho no ritmo” que trata sobre saúde e alimentação. Caso não 
consiga fazer a atividade sozinho peça a ajuda de um adulto. 

Depois é só copiar as questões 1 letras A,B,C e a questão 2 e responder em seu caderno. 

 

 

 



 

 

ALIMENTOS NATURAIS ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS 

  

  

  

  

  

  

 

Fonte: https://www.soescola.com/2017/10/atividades-de-ciencias-3-ano-2.html/atividades-de-

ciencias-3-ano-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.soescola.com/2017/10/atividades-de-ciencias-3-ano-2.html/atividades-de-ciencias-3-ano-3
https://www.soescola.com/2017/10/atividades-de-ciencias-3-ano-2.html/atividades-de-ciencias-3-ano-3


COMPONENTE CURRICULAR: ARTES 

 

Professora Simone 3°ano C 
 
 
Contextualização: A música, ao ser produzida e/ou reproduzida, é influenciada 
diretamente pela organização sociocultural e econômica local, contando ainda com 
as características climáticas e o acesso tecnológico que envolve toda a relação com 
a linguagem musical. A música possui a capacidade estética de traduzir os 
sentimentos, atitudes e valores culturais de um povo ou nação. A música é uma 
linguagem local e global. 
 
Objetivos: 
 

 Conhecer os diferentes tipos de instrumentos musicais. 

 Perceber as diferenças entre os instrumentos de sopro, de corda e de 
percussão. 
 
Queridos Alunos! Hoje vamos aprender um pouco sobre instrumentos 
musicais. Na Atividade 1 você fará a leitura das características de alguns 
instrumentos musicais. Caso tenha alguma dificuldade peça para um 
adulto lhe auxiliar. 
 
 
Atividade 1: Fazer apenas a leitura do texto. 

 
Instrumentos de Sopro 

 
Os instrumentos de sopro surgiram quando os homens primitivos sopraram 

ossos e bambus e descobriram que podiam emitir sons similares ao cantar dos 
pássaros. Em geral, são formados por um tubo, sendo o som produzido pela 
passagem de ar em seu interior. Quanto maior e mais largo é o tubo, mais grave é 
o som que produz. Pertencem a esta família as madeiras, instrumentos 
originalmente construídos em madeira, e os metais. 
 

Os instrumentos de sopro são bastante antigos, tendo surgido em culturas 
primitivas. A flauta, exemplar mais popular e antigo desta família, tem pelo menos 
40 mil anos de existência e é encontrada em praticamente todas as culturas e em 
todos os continentes. 
Antigamente,  os instrumentos de sopro eram feitos de chifres e ossos de animais, 
de bambus e, claro, de madeira. Ao longo do tempo, os metais ganharam 
importância na fabricação destes instrumentos e até o plástico é atualmente muito 
usado em sua construção. 
 



 Instrumentos de Cordas 

 

Os instrumentos de cordas são aqueles cujo som é produzido pela vibração 
de uma corda presa em suas extremidades. Quanto mais longa e mais grossa a 
corda, mais grave é o som emitido e vice-versa.  A quantidade de cordas nos 
instrumentos desta família varia muito, podendo ter uma como o berimbau, ou mais 
de quarenta, como a harpa. 
As cordas são usadas na música há milhares de anos, estando presentes nas 
culturas grega e romana. 

Os instrumentos desta família são muito diversificados e podem ser tocados 
de diferentes maneiras.  São usados em apresentações solo, em conjuntos 
pequenos e grandes orquestras, entre outros. O representante mais conhecido 
desta família é o violino, considerado um dos instrumentos mais importantes da 
cultura ocidental. 
Há três principais maneiras de fazer a corda vibrar: quando dedilhada, quando 
percutida ou quando friccionada.  
  
 

Instrumentos de Percussão 

 

Os instrumentos de percussão são aqueles que necessitam ser percutidos 
(batidos), agitados, raspados ou friccionados para que produzam os sons. 
Podem ser divididos em dois grupos principais: os de altura indefinida, percebidos 
pelo ouvido humano apenas como ruídos, como o chocalho e o tamborim,  e os de 
altura definida, que geram uma nota musical específica, como o tímpano, a 
marimba e o xilofone. 

A família da percussão compreende inúmeros instrumentos, de diversos 
formatos e tamanhos, e podem ainda ser de simples ou complexa construção. 

A vibração do próprio instrumento ou de uma membrana esticada fixada a ele 
faz com que tons ou ruídos sejam emitidos quando os instrumentos são batidos, 
agitados, raspados ou friccionados. 
Os instrumentos de percussão são os mais antigos instrumentos musicais e 
remontam aos primórdios da civilização humana.  Seu uso está relacionado a festas 
e celebrações religiosas e profanas, cerimônias fúnebres, danças e muitos outros 
eventos. São encontrados em todas as culturas e em todos os continentes e são 
indispensáveis, até os dias de hoje, a praticamente todosos gêneros e estilos 
musicais. 
 

Fonte: https://musicabrasilis.org.br/instrumentos 

 

 

 

 

 

https://musicabrasilis.org.br/instrumentos


Atividade 2: Abaixo temos vários instrumentos musicais para você ver.  

https://i.pinimg.com/originals/1f/cf/84/1fcf84c6916edd5ee8cf47a6a1f7553e.jpg 

 

https://www.coladaweb.com/wp-content/uploads/2017/10/20171026-istrumentos-

musicais.jpg 

Com a explicação do texto, desenhe em seu caderno os instrumentos pedidos:  

 1 instrumento de Sopro; 

 1 instrumento de Corda; 

 1 instrumento de Percussão; 

 

   Lembre se de desenhar com calma, pintar preenchendo os espaços e o mais 
importante : faça o desenho como você conseguir ! 

 
 
 



COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

Professor (es): Nivaldo Cabral e Felipe Pereira- Disciplina: Educação Física   

 

Objetivo da Atividade: Colaborar na proposição e na produção alternativa para a prática, em 

outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e de demais práticas corporais da cultura 

corporal. 

  

Contextualização: Conhecer, distinguir e vivenciar diferentes jogos e brincadeiras. 

 
Atividade 1: Conhecendo um artista  

Atividade 2: Releitura e prática das brincadeiras  

Atividade 1: Conhecendo uma artista  

IVAN CRUZ 

O artista plástico Ivan Cruz nasceu em 1947 nos subúrbios do Rio de Janeiro e brincava pelas 

ruas do seu bairro como toda criança. 

Apesar de amante da Arte, enveredou-se pelo caminho do Direito e se formou em 1970, mas nunca 

deixando de lado a pintura, o que mostrou freqüentando a Sociedade Brasileira de Belas Artes nos anos 

60 e visitas constantes ao MAM e ao Museu Nacional de Belas Artes. Em 1978 trocou o sucesso 

financeiro do Rio pela beleza natural de Cabo Frio onde o sol, o mar e a natureza frutos contagiaram 

seu espírito. 

Em 1990, se preparando para uma exposição em Portugal, Ivan Cruz pintou seus primeiros 

quadros com temas de sua infância, mais precisamente suas Brincadeiras. O sucesso foi tão grande por 

aqui, que ele cancelou sua exposição em Portugal e expôs em várias cidades da Região dos Lagos e no 

Rio de Janeiro. 

Passou a retratar em suas telas: piões, crianças pulando corda, jogando bola-de-gude, pulando 

amarelinha, soltando pipa, pulando carniça e muito mais. 

 

Dicas de vídeos: Ivan Cruz – Biografias e principais obras. https://youtu.be/dTzZ-

womdL8?list=TLPQMTgwNDIwMjBXwNbzCj0wCQ.  

 

Atividade 2: Releitura e prática das brincadeiras 

Comparando o quadro acima com as suas brincadeiras, faça um desenho você e seus amigos no dia-a-

dia brincando. 

Ao observar o quadro, cite os nomes das brincadeiras que já praticou e se tiver espaço disponível em 

casa brinque novamente. 

https://youtu.be/dTzZ-womdL8?list=TLPQMTgwNDIwMjBXwNbzCj0wCQ
https://youtu.be/dTzZ-womdL8?list=TLPQMTgwNDIwMjBXwNbzCj0wCQ


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 6 - 18/05/2020  - 22/05/2020 

 

Aula de Arte – Professora Joy – Terceiro Ano A, B, D E e F 

 

Aos educandos e suas famílias, 

 

Obrigada a todas famílias que puderam enviar as fotos das atividades para o email  

joyjapyarte@gmail.com  Fiquei muito encantada ao ver as atividades dos estudantes. Nesse 

momento essa é uma forma de mantermos contato já que continuaremos mais um tempo afastados. 

 

Lembrando que algumas crianças precisarão de auxílio com a leitura das propostas e o registros 

das respostas poderão ser realizados em folhas avulsas ou em caderno sem pautas (linhas). As 

crianças que não conseguirem escrever podem responder oralmente. 

 

Boa semana pra vocês. 

 

     

    A arte em diferentes contextos. 

 

Objetivo: Refletir sobre arte em diferentes contextos. 

Contextualização : Estamos vivendo uma situação nova e difícil. Todos nós precisamos 
aprender e reaprender muitas coisas. Reaprendemos a lavar as mãos e até  a cuidar  
melhor da higiene.  
Apendemos que devemos ficar em casa mesmo quando queremos sair pra passear e 
brincar. Aprendemos que adultos tem trabalhos diferentes e que alguns precisam continuar 
trabalhando mesmo nesse momento. Profissões como agentes de saúde, médicos, caixa 
dos mercados, trabalhadores do banco, garis e enfermeiros continuam trabalhando para 
que muito mais pessoas possam ficar em casa.  
Aprendemos que quanto mais ficamos em casa, mais protegemos nossa família e também 
protegemos quem está trabalhando.   
 

  

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Esse é um momento também pra aprender que a arte tem muitas linguagens, muitas 
formas, infinitas. Podem ser desenhos, pinturas, dança, colagens, música, teatro e por aí 
vai. Também são infinitos os assuntos e temas que podemos abordar através da arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nessas duas imagens nós 
vemos profissionais da 
saúde com cartazes, pedindo 
para ficar em casa. Essa 
campanha foi feita em 
diversos países como 
França, Itália, Inglaterra, 
Portugal e Brasil. 
 

Fonte: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,profissionais-da-saude-

fazem-apelo-para-que-populacao-fique-em-casa,70003242122 

 

 Fonte: https://g1.globo.com/google/amp/pop-arte/blog/yvonne-

maggie/post/2020/03/20/pandemia-e-o-isolamento-social.ghtml 

 



 

Atividade 1: Observe abaixo a obra do artista italiano Franco Rivolli. 

 

 

 

- Qual profissão está representada na imagem? 

- O que a pessoa está fazendo? 

  

 

 

 

 

 

 



 

Atividade 2: Observe abaixo a obra do artista Banksy que foi divulgada nesse mês. 

 

 

 

 

 

O que a criança está fazendo? 

- O que representam os bonecos que estão no cesto e o que representa o boneco que a criança 

está segurando? 

- Na sua opinião por que ele escolheu aquela boneca para brincar?  

 

Caso sua família puder, enviem as fotos, vídeos ou áudios dessa atividade para o email 

joyjapyarte@gmail.com 

 

Fonte: https://brasil.elpais.com/cultura/2020-05-07/banksy-homenageia-profissionais-de-saude-por-sua-luta-

contra-o-coronavirus.html 

mailto:joyjapyarte@gmail.com
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