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Semana 6 – 18 a 22/05/2020 

 

AOS EDUCANDOS E SUAS FAMÍLIAS, 

 

 APÓS ALGUNS DIAS DE RECESSO E DESCANSO 

ESCOLAR, VOLTAMOS ESTA SEMANA E DAREMOS 

CONTINUIDADE ÀS ATIVIDADES ELABORADAS PELOS 

PROFESSORES. SERÃO ATIVIDADES DE FÁCIL 

COMPREENSÃO PARA QUE OS ALUNOS EXECUTEM DE 

FORMA SIMPLES E PRAZEROSA. 

         BOAS APRENDIZAGENS E ATÉ BREVE! 

 

MATEMÁTICA 

 

Objetivos: Resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números 

naturais. Resolver problemas cujos dados estão apresentados em gráficos de barras ou de colunas. 

Descrever e representar trajetos utilizando croquis incluindo mudanças de direção e sentido, com 

base em diferentes pontos de referência. 

 

Contextualização. Estas atividades envolvem o uso reflexivo dos números e operações, bem 

como, a percepção da regularidade numérica, interpretação de gráfico, localização e interpretação 

de mapas. 

 

Atividades: Leia as páginas com atenção e responda as questões em seu caderno. Coloque a 

data em que realizou a atividade, o nome da disciplina (matemática), copie as perguntas e faça 

suas respostas.  

 

Na semana anterior, você aprendeu sobre LOCALIZAÇÃO.  

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Uma frase muito utilizada pelos piratas é “Me dê às coordenadas marujo!”, que nada mais é as 

orientações ou a localização para chegar principalmente no tesouro escondido em alguma ilha 

misteriosa.  

Algum pirata escondeu  um tesouro nessa ilha, observe as coordenadas : 

 
https://br.pinterest.com/pin/383439355767710894/ 

1) Em seu caderno, faça um registro com todas as coordenadas do mapa, descreva cada 

situação que o Capitão e seus Marujos irão encontrarão neste caminho até o tesouro 

perdido.. 

SIGA A DICA 

 UTILIZE OS TERMOS COMO; DIREITA, ESQUERDA, CONTORNE, SIGA EM FRENTE, DESVIE. 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://br.pinterest.com/pin/383439355767710894/
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2) -VAMOS BRINCAR DE MAPA DO TESOURO?  

Pense em algo que seja muito valioso pra você, pode ser um boneco, uma foto, 

uma roupa ou até um chocolate. Coloque em uma caixa e esconda num lugar bem 

difícil, depois disso, crie seu próprio mapa com todas as instruções para que um 

de seus familiares possa encontrar o seu tesouro. Pinte bem bonito e não esqueça 

depois de colar no seu caderno! 

 

3) EM SEU CADERNO, COPIE E RESOLVA AS SUBTRAÇÕES E EM SEGUIDA RESPONDA: 

A)-Qual foi o maior resultado? 

B)- Qual foi o menor resultado? 

C)-Organize as resultados de forma      

crescente. 

D)-Organize os resultados de forma 

decrescente. 

E)-Escreva somente os resultados de número 

par. 

F)-Escreva somente os resultados de número 

ímpar. 

G)- Decomponha agora, todos os resultados de forma organizada em seu caderno. 

 

EXEMPLO DE DECOMPOSIÇÃO DO NÚMERO: 

1234 = 1000 + 200 + 30 + 4 (decompor é SEPARAR os números por classe) 

EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO DE NÚMERO: 

2000+500+40+3 = 2543 (compor é UNIR os números de todas as classes) 

 

4)- EM SEU  CADERNO COPIE E COMPONHA OS NÚMEROS ABAIXO: 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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5)- EM SEU CADERNO COPIE E DECOMPONHA OS NÚMEROS ABAIXO: 

 

6)- LEIA ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES ABAIXO , VOCÊ TERÁ QUE DESCOBRIR A 

IDADE DE CADA CRIANÇA . COPIE TODAS AS INFORMAÇÕES E RESPONDA EM SEU 

CADERNO. 

    

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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VERA É MAIS VELHA DOIS ANOS QUE 

SUA IRMÃ MARA. ELA TEM ______ 

ANOS. 

RENATO TEM UM ANO A MENOS QUE 

VERA, RENATO TEM ____ ANOS. 

ZEZÉ TEM DOIS ANOS A MAIS QUE 

RENATO. ZEZÉ TEM ____ ANOS. 

LUIS É O MAIS NOVO DE TODOS, ELE 

TEM A METADE DA IDADE DE VERA. LUIS 

TEM ___ ANOS. 

        

https://br.pinterest.com/pin/684054630891009134/ 

COPIE CADA PROBLEMA EM SEU CADERNO, ARME AS CONTAS, EFETUE E  

RESPONDA. 

https://www.atividadesmatematica.com/2017/05/atividades-situacao-problema-3o-ano.html 

GRÁFICO DE ALUNOS NOVOS 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://br.pinterest.com/pin/684054630891009134/
https://www.atividadesmatematica.com/2017/05/atividades-situacao-problema-3o-ano.html
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.Este gráfico mostra o número de alunos 

novos que entraram na escola no primeiro 

trimestre de 2020. Observe o gráfico, 

copie as perguntas e responda em seu 

caderno: 

 Em que mês entraram mais aluno e 

quanto foi no total? Foram mais meninas 

ou meninos? 

 

 Em que mês entraram menos alunos e 

quanto foi no total? Entraram mais meninas ou meninos? Neste mês, qual foi o total de 

meninas e qual foi o total de meninos? 

 Qual é a soma total de meninas que entraram no primeiro trimestre de 2020? 

 Qual é a soma total dos meninos que entraram no primeiro trimestre de 2020? 

 Qual a soma total de alunos que entraram na escola neste primeiro trimestre? 

 Qual a diferença total entre os meninos e meninas na escola? 

 

LINGUA PORTUGUESA 

 

OBJETIVOS: Identificar funções sociocomunicativas de diferentes gêneros literários; (EF03LP23) 

Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas: 

c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o e não u, ee não i em sílaba átona em final de palavra, e com marcas de 

nasalidade (til, m, n) e com os dígrafos lh, nh, ch.; 

 CONTEXTUALIZAÇÃO: Continuando com o gênero textual “texto científico” na aula desta 

semana, vocês tentarão produzir um texto deste gênero a partir das informações dadas, bem como 

exercitaremos a ortografia do dígrafo NH. 

 

ATIVIDADE 01: Na aula da semana passada, você aprendeu o que é um texto científico. Sendo 

assim, o primeiro passo desta aula é observar a imagem abaixo e responder em seu caderno as 

perguntas abaixo da imagem: 

0

2

4

6

8

10

12

janeiro fevereiro março

Meninas

Meninos

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2817/lendo-texto-cientifico 

 

ATIVIDADE 1 

Após a observação copie as perguntas e responda, em seu caderno, de acordo com seus 

conhecimentos: 

1. Vocês sabem que bicho é esse? 

2. Quais são as características desse animal? 

3. O que ele come? 

4. Porque ele é importante para a natureza? 

 

       

PARA ENTENDER MELHOR 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2817/lendo-texto-cientifico
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Para responder perguntas de natureza científica os estudiosos recorrem a experiências e 

observações, gerando relatórios científicos que ajudarão outras pessoas a entender os 

fenômenos da natureza e os animais. Esse tipo de pergunta que vocês acabaram de 

responder, são importantes para escrever um texto científico, pois nos dá informação sobre 

o assunto. 

 

 

 

ATIVIDADE 02: 

 

Agora em seu caderno, com as informações da aula da semana passada e utilizando a imagem e 

as respostas das perguntas acima, faça um texto científico sobre as minhocas. Se necessário, 

busque informações na internet pesquisando sobre “A VIDA DAS MINHOCAS” ou “AS MINHOCAS 

E O MEIO AMBIENTE”. Não esqueça, que um bom texto deve ter início, meio e fim, assim como 

fazíamos em sala de aula. Capriche no título.  

 

ATIVIDADE 03: 

 

 Em seu caderno copie o quadro abaixo, em seguida preste atenção na leitura e, vamos relembrar 

o que é DÍGRAFO: 

 

 

Dígrafo é quando duas letras emitem um único som! Teste os dígrafos dessas palavras: assar, 

banho, arroz, querido. 

Percebe que ao pronunciar ss em assar, nh em banho, rr em arroz e qu em querido, emitimos 

apenas um fonema? 

Então, quando isso ocorre, chamamos de dígrafo, o qual compreende o seguinte grupo de 

letras: lh, nh, ch, rr, ss, qu e gu (seguidos de e ou i), sc, sç, xc, xs. 

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/digrafo.htm 

 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/digrafo.htm
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No caça palavras abaixo, estão 16 palavras que possuem o dígrafo, NH em sua escrita. Na medida 

em que for encontrando, vá escrevendo em seu caderno. Se não encontrar as 16, não tem 

problema, tente encontrar a maior quantidade possível, numere as palavras:  

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-portugues-gramatica-2o-ou-3o-ano/ 

ATIVIDADE 04: 

 

 Agora, com cada palavra que você achou, faça uma frase. Não esqueça de numerar para que 

possa ter organização em sua atividade. 

 

HISTÓRIA 

 

OBJETIVOS: Identificar as diferenças entre o espaço público e as áreas de conservação ambiental, 

compreendendo a importância dessa distinção; 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta aula, o aluno terá a oportunidade de conhecer os diferentes 

espaços, e fazer uma comparação, percebendo a importância de preservar os espaços que 

utilizamos. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-portugues-gramatica-2o-ou-3o-ano/
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OBSERVE ESTA IMAGEM! 

 

 

IMAGE: WWW.MOBILIZE.ORG.BR  

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
http://www.mobilize.org.br/
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ESPAÇOS PÚBLICO E PRIVADO 

 
 

     SABEMOS QUE AS CIDADES SÃO FORMADAS POR RUAS, BAIRROS, CASAS, PREDIOS, 

COMÉRCIOS,INDÚSTRIAS E POR PESSOAS. TODA A CIDADE ESTÁ DIVIDIDA ENTRE OS 

ESPAÇOS PÚBLICOS  E PRIVADOS.  

     OS ESPAÇOS PUBLICOS SÃO OS LUGARES ADMINISTRADOS PELO GOVERNO E 

PERTENCEM A POPULAÇÃO COMO: AS PRAÇAS, AS RUAS, AS AVENIDAS, OS 

PARQUES,AS PRAIAS QUE EXISTEM NAS CIDADES DO LITORAL.NESTES ESDPAÇOS, AS 

PESSOAS TEM O DIREITO DE USUFRUIR E AO MESMO TEMPO CUIDAR DA 

CONSERVAÇÃO DESSES LUGARES, MANTENDO PARA QUE DA MESMO PARA QUE NÃO 

HAJA DES TRUIÇÃO DOS LUGARES. 

     OS ESPAÇOS PRIVADOS PERTECEM À ALGUEM, COMO PESSOAS OU EMPRESAS, 

SÃO EXEMPLOS DE ESPAÇO PRIVADOS: SHOPPING, CASAS, LOJAS, SUPERMERCADOS, 

BANCOS, ETC....TODOS ESSES ESPAÇOS POSSUEM UM DONO. 

 

 

ATIVIDADES: 

1) EM SEU CADERNO COPIE O TEXTO ACIMA E AS PERGUNTAS ABAIXO E RESPONDA. 

 

2) CITE ALGUNS ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS QUE EXISTE NA CIDADE QUE VOCÊ 

MORA. 

 

3) POR QUE É IMPORTANTE QUE AS PESSOAS COLABOREM NA PRESERVAÇÃO DOS 

ESPAÇOS PÚBLICOS? QUAIS AS MANEIRAS QUE AS PESSOAS PODEM CUIDAR 

DESSES ESPAÇOS. 

 

4) FAÇA UMA ILUSTRAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE 

FREQUENTAR, DEPOIS ESCREVA EM FORMA DE UM PEQUENO TEXTO, QUAL LUGAR É 

ESSE E PORQUE VOCÊ GOSTA MUITO DESSE LUGAR..                                                    

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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GEOGRAFIA 

  

OBJETIVOS: Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de 

vivencia, seja na cidade, seja no campo. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta atividade o aluno poderá mais sobre o modo de vida no campo, 

suas paisagens e quais são os tipos de trabalho predominante na vida rural. 

 

OBSERVE A IMAGEM 

 

imagem: www.estudokids.com.br 

 

 A VIDA NO CAMPO 

ZONA RURAL: É uma região do município que não faz parte da região urbana, ou seja, não se 

localiza próximos aos centros daS cidades, mas sim em sítios e fazendas. Ela é uma zona muito 

importante, para todas as pessoas, pois é através da vida no campo que homem produz grande 

parte dos alimentos que todas as pessoas precisam pra sobreviver. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
http://www.estudokids.com.br/
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                                              A PAISAGEM DA ZONA RURAL 

Na paisagem do campo, ou área rural, há poucas construções, e geralmente elas não ficam próximo 

uma das outras, como acontece nas grandes cidades. As casas ficam afastadas umas das outras 

e cercadas por plantações pastos ou matas, também há poucas ruas, geralmente são caminhos de 

terras. Há também poucas lojas, fábricas ou hospitais. 

 

 

 

ATIVIDADES: 

 

1) Copie esses dois textos em seu caderno e faça o que se pede nas questões abaixo. 

 

2) Destaque os elementos naturais que aparecem nessa imagem. 

 

3)  Conhecemos esse personagem da história em quadrinhos que vive no campo. Analisando 

esta imagem, escreva um pequeno texto falando sobre este personagem, o que ele faz, do 

que gosta de brincar, qual é seu animal de estimação.  

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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4) Agora imagine que você esteja no campo com sua família, faça um desenho bem bonito 

desta paisagem e cole em seu caderno. 

 

 

CIÊNCIAS 

 

OBJETIVOS: Identificar características sobre o modo de vida dos animais ( o que comem, como 

se locomovem, como se reproduzem ), no ambiente próximo; 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Através desta atividade, os alunos terão a oportunidade de conhecer as 

características do animail vertebrado, e o que diferencia dos outros animais, fazendo um 

comparativo. 

Em seu caderno copie o texto a seguir: 

 

ANIMAIS VERTEBRADOS 

 

                        

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

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
http://agrega.educacion.es/repositorio/02122014/cb/es_2014120212_9241634/index.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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ANIMAIS VERTEBRADOS fazem parte de um grupo de animais que apresentam esqueleto 

formado por ossos ou cartilagens. Quase todos os animais vertebrados possuem a coluna vertebral. 

Ela ajuda na sustentação do corpo e protege a medula espinhal. ela é formada por ossos de 

tamanho pequeno: as vertebras. Eles são classificados em; mamíferos, aves, peixes, répteis, 

anfíbios e peixes. 

ATIVIDADE: 

OBSERVE A FIGURA ABAIXO: 

                                   

COPIE AS PERGUNTAS EM SEU CADERNO E RESPONDA: 

SOBRE ESSE ANIMAL VERTEBRADO  

1) QUE ANIMAL É ESSE? 

 

2) ONDE ELE VIVE? 

 

3) QUAIS AS CARACTERISITICAS DO SEU CORPO? 

 

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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4) DO QUE SE ALIMENTA? 

 

5) COMO ELE SE LOCOMOVE? 

 

6) VOCÊ CONHECE OUTROS TIPOS DE ANIMAIS QUE TEM CARACTERISTICAS 

PARECIDAS COM ESTE ANIMAL? 

 

ARTE 

. 

OBJETIVOS: Utilizar diferentes materiais, suportes e procedimentos, para grafar, explorar cores, 
texturas, planos, formas e volumes. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Trabalhar as cores através da experiência, utilizando materiais 
disponíveis em casa, dando continuidade ao conteúdo do 3º Ano. 
 

 

TRABALHANDO COM AS CORES 

 

Você sabia que foram os gregos os primeiros a preocupar-se com o estudo das cores? Mas 

também sabemos que os homens pré-históricos já se preocupavam em colorir seus desenhos nas 

cavernas (pinturas rupestres) e, para isso, copiavam as cores da natureza. 

O mundo que nos cerca é colorido. Observe a natureza, a cor está em toda parte e de muitas 

formas: no mar, no céu, na terra, no sol, nas florestas, nos animais, nos pássaros e nas flores. Que 

linda é a natureza, tão colorida! Se você não pode, neste momento, olhar a natureza, observe as 

coisas que o cercam. Observe como a roupa das pessoas é colorida, os objetos de cozinha, os 

objetos de decoração, os meios de comunicação, as fotografias, a nossa escova de dente! Que 

bom que as coisas têm cor, pois isso torna a vida mais alegre, não é mesmo? 

 

Mas de onde vêm as cores? 

Só conseguimos enxergar as cores por causa da luz. 

 

Você sabia que sem a luz não veríamos nenhuma delas? 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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A luz do sol, que percebemos como branca, é na verdade composta por sete cores: as cores 

do arco-íris, aquele que vemos no céu quando há sol e chuva ao mesmo tempo. Quando a luz do 

sol ilumina uma flor vermelha, significa que esta flor tem pigmentação vermelha. Isso quer dizer 

que a superfície dela absorve todas as outras cores da luz do sol, transforma-as em calor e reflete 

para os nossos olhos só a luz vermelha. Quer ver como isso é verdade? O preto absorve todas as 

sete cores e transforma-as em calor. Isso quer dizer que quando saímos com uma roupa preta em 

um dia de sol, sentimos muito calor. Já  a cor branca reflete toda luz. 

Foi Isaac Newton (1642-1727), um cientista inglês, quem descobriu isso tudo, quando 

decompôs a luz do sol com um prisma de cristal. Newton se preocupou com o estudo da luz, veja 

abaixo alguns de suas experiências: 

 

 

ATIVIDADE: DISCO DE NEWTON 

 

 

Nesta atividade vamos fazer a experiência do disco de Newton. Para isso você vai usar um 

disco de CD como utilitário para fazer o desenho de um círculo, pode ser em um papelão ou 

qualquer papel duro. Você deverá dividir esse círculo em sete partes iguais e colorir as partes com 

as cores bem semelhantes à do arco-íris, podendo utilizar lápis de cor, giz de cera ou guache. 

Depois de pronto, corte o círculo, faça um furo no meio e coloque um lápis no centro do disco para 

ajudar a girá-lo. Você verá que cor vai surgir dessa experiência. No seu caderno, descreva como 

foi essa experiência e qual a cor que você enxergou quando girou o seu disco de Newton. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver a coordenação motora através da manipulação de objetos 

 Cooperar com os familiares para a solução de conflitos e desafios 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

  

A cooperação é um processo ou ação conjunta entre indivíduos para se alcançar um objetivo 

comum, uma mesma finalidade, onde as ações são compartilhadas e os resultados 

beneficiam todos. Nas aulas de Educação física, realizamos muitos jogos cooperativos, que 

tem como princípio a inclusão e participação de todos nas atividades realizadas, contribuindo 

assim para reforçamos valores como o respeito, a amizade, a solidariedade, a união e 

responsabilidade individual e coletiva, tão importantes para se viver em comunidade. Na aula 

de hoje, realizaremos uma atividade cooperativa, onde você e sua família terão que trabalhar 

em equipe para alcançar os objetivos! 

          

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoespde/janecristinanascimento.pdf 
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ATIVIDADE: Desafio da tampinha – Acerte o alvo 

 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

- Giz ou qualquer material para marcar o chão 

- Tampinhas de garrafa 

 

INSTRUÇÃO PARA RELIZAÇÃO: 

 

No chão, realize o desenho de três círculos, um dentro do outro, conforme o exemplo da 

ilustração a baixo: 

 

 

(Fonte: https://pt.dreamstime.com/sinal-liso-do-%C3%ADcone-alvo-vetor-

image127565367) 

 

O jogo tem como objetivo acertar a área menor, utilizando uma tampinha de garrafa, jogando 

de forma rasteira (a tampinha não pode perder o contato com o chão). Para ficar ainda mais 

divertido, vamos colocar pontuação dentro dos círculos, o menor valerá 50 pontos, o do meio 

25 pontos e o grande 10 pontos. Quantos pontos você e sua família vão conseguir? 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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1- Utilizando a apenas a mão direita, tente realizar o lançamento e acertar o alvo. O objetivo 

é alcançar 300 pontos, para isso, cada membro da sua família poderá realizar dois 

lançamentos, após os lançamentos será a vez de outro familiar, até que o objetivo seja 

alcançado. Anote a pontuação de cada um em seu caderno, facilitando a soma da 

pontuação.  

2- Concluído o primeiro objetivo, faremos novamente o desafio só que utilizando a mão 

esquerda. Da mesma maneira do objetivo anterior, tente somar 300 pontos, cada membro 

da família realiza 2 lançamentos e passa a vez para o próximo, até que a pontuação seja 

alcançada!  

3- Após utilizar as duas mãos para realizar o arremesso da tampinha vai aumentar o desafio, 

pois agora vamos fazer diferente! Vocês só poderão arremessar a tampinha utilizando um 

dos pés. Da mesma maneira dos desafios anteriores, tente alcançar 300 pontos! 

 

Após concluído, vocês poderão alterar os desafios, aumentando a pontuação a ser 

alcançada ou as formas com que a tampinha é lançada. 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602

