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Semana 8 – 01 a 05/06/2020 

 

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: Compreender a subtração com reserva, resolvendo operações e problemas 

significativos envolvendo adição e subtração com números naturais. Treinar o raciocínio lógico 

matemático e fazer o uso de informações para construção de gráficos e tabelas.   

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

como, a percepção da regularidade numérica e interpretação do meio. 

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.  

VAMOS FALAR DE SUBTRAÇÃO 

 

 

A subtração é uma das quatros operações fundamentais da aritmética que consiste em subtrair 

dois ou mais números, tendo um outro número como resultado. 

O sinal indicativo da subtração você já conhece, é o “sinal de menos” (–) 

Na sua escola, você aprendeu a resolver as continhas de subtração simples. Agora vamos dar 

um passinho a frente, é importante que você preste muita atenção no passo a passo que segue 

abaixo, se tiver alguma dúvida é só retornar a leitura. 

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


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
E.M. DR. MÁRIO SANTALÚCIA 

 
Atividades on line - 3º. Ano do Ensino Fundamental 

 
 

2 
Acesse nosso Facebook Oficial EMEB Dr. Mário Santalúcia: https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602 

 

 Essa imagem representa uma operação de subtração (a continha de menos): 

 

             Essa primeira linha representa as Classes de ordem 

             Essa segunda linha representa o Minuendo 

             Essa terceira linha representa o Subtraendo  

             Essa ultima linha representa o Resto ou Diferença      

 

             Este símbolo representa o sinal da subtração (o sinal de menos), ou seja, é a “famosa 

continha de tirar”. 

 

 A primeira linha representa as classes de ordem que você já aprendeu, são as unidades, 

dezenas, centenas, milhar, etc. 

 A segunda linha representa o minuendo. O minuendo é sempre o número MAIOR da 

conta, e ele sempre vai ficar ACIMA do subtraendo. 

 A terceira linha representa o subtraendo, que é sempre o número MENOR da conta, ele 

sempre vai ficar ABAIXO do minuendo, pois será a quantidade representada que vamos 

“retirar” para acharmos o resultado da nossa continha. 

 Por fim, a ultima linha representa o resto ou a diferença, que nada mais é o final da nossa 

continha, ou seja, o resultado. 

 

Para resolvermos uma continha de “menos”, sempre 

começamos da direita para a esquerda, então iremos resolver 

por partes, iniciamos pela a classe da unidade. 

Repare que o número 5 é menor que o número 6, então não 

podemos subtrair este valor porque ele é menor. 

 

Lembre-se, NUNCA podemos resolver a continha subtraindo o número de baixo pelo o 

número de cima (subtraendo pelo o minuendo) caso fizer isso, sua conta não estará certa. 

DEZENA UNIDADE 

4 5 

2 6 

  

DEZENA UNIDADE 

4 5 

2 6 
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Para resolvermos essa parte da continha existe o famoso termo “EMPRESTA 1” da 

subtração, este 1, representa uma dezena e uma dezena é o mesmo que 10. 

 Observe: 

 Neste caso, o número da unidade (que é o 5), vai pedir  1 emprestado 

para a classe da Dezena (que é o 4),  assim o número 5 vai se transformar 

em 15.    Repare que o 4 emprestou 1. 

 Se o 4 emprestou 1, logo ele se transformará em 3, pois 4-1=3, dessa 

forma ,CORTAMOS literalmente o número 4 e colocaremos o resultado 

no qual ele foi transformado, que agora é 3, bem acima dele. 

 

Agora podemos resolver nossa continha! 

 Na unidade (que está em Laranja) iremos resolver da seguinte forma: 15 

- 6 = 9 

 Agora na dezena (que está em verde) iremos resolver da seguinte forma: 

3 (resultado que ficou depois que o 4 emprestou 1) – 2 = 1 

 Assim, 45 – 26 = 19. 

 

O “empresta 1”, pode se repetir por diversas vezes em uma mesma conta, vai depender do 

número, pois um único número pode ter várias classes numérica (unidade, dezena, centena, milhar, 

unidade de milhar, dezena de milhar...). 

1- COPIE AS OPERAÇOES E RESPONDA NO SEU CADERNO: 

DEZENA UNIDADE 

3 4 15 

2 6 

  

DEZENA UNIDADE 

3 4 15 

2 6 

1 9 
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2) – Em seu caderno copie os problemas e resolva de maneira organizada: 

 

A. Luciana tem 93 figurinhas e deu para sua prima Rita 25 figurinhas. Com quantas 

figurinhas Luciana ficou? 

B. Paulo é Youtuber e já tem 87 seguidores, sua irmã Suzi gostou da ideia e também 

virou Youtuber, no decimo dia, ela já tinha 69 seguidores. Quantos seguidores 

Paulo tem a mais do que Suzi? 

C. Em um seriado de aventura, Carla assistiu 15 episódios. A temporada completa tem 

23 episódios. Quantos episódios faltam para Carla terminar o seriado? 

D. Pedro ganhou uma caixa com 50 balas e já comeu 27 balinhas. Quantas balas 

sobraram na caixa?  

E. Na feira mamãe comprou 6 mangas, 12 bananas, 8 cajus, 2 melancias, 2 melões, 

16 maçãs, 2 abacaxis e 12 limões. Chegando em casa ela deu a metade para a Tia  

Lili. Quantas frutas mamãe comprou e com quantas frutas Tia Lili recebeu? 

 

3)-  Hora do desafio! Pense rápido! Copie e responda as instruções no seu caderno: 
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https://atividadespedagogicasuzano.com.br/3-ano-desafios-matematicos-em-pdf/ 

Lá no inicio de nossas atividades, relembramos as formas planas, esses são alguns exemplos de 

formas planas. 

 

https://brainly.com.br/tarefa/10553475 
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4- Em uma folha a parte, crie uma paisagem usando apenas as formas planas, como nos 

exemplos abaixo. Utilize recorte com papeis variados, pode ser revista, jornal, folhas velhas, 

o importante é usar de sua criatividade. Em seguida registre em seu caderno as informações 

que se pede e náo esqueça de depois colar a sua paisagem no seu caderno.  

               

https://brainly.com.br/tarefa/10553475 

A- Registe a quantidade exata de quantas formas você utilizou ( ex: 5 quadrados, 3 

triângulos, 2 retângulos, etc.)   

B- Crie uma tabela com as informações que você coletou das quantidades de formas 

utilizadas. 

C- Depois de feita a tabela, crie um gráfico de acordo com as informações. 

 

 

LINGUA PORTUGUESA 

OBJETIVOS: Exercitar a classificação dos substantivos por grau. 

 CONTEXTUALIZAÇÃO: Dando sequência as atividades da semana anterior sobre substantivos, 

vamos, na aula desta semana aprender sobre o grau diminutivo e aumentativo dos substantivos. 

ATIVIDADES: 

 

1: Entenda o que são graus dos substantivos. Nesse primeiro momento, você fará a leitura do 

texto abaixo e o copiará em seu caderno, para que tenha o registro da definição. Aqui você 

precisará do seu caderno, lápis e borracha.  
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DIMINUTIVO E AUMENTATIVO 

As pessoas, os objetos ou os animais podem apresentar variações de tamanho. 

A essas variações de tamanho dos substantivos damos o nome de grau. 

São dois os graus do substantivo: grau diminutivo e grau aumentativo. 

O grau diminutivo indica uma pessoa, objeto ou animal de tamanho pequeno. 

 

gatinho          dedinho            garotinho 

 

O grau aumentativo indica uma pessoa, objeto ou animal de tamanho grande. 

 

gatão          dedão          garotão 

 

ATENÇÃO: 

Nem sempre as palavras no aumentativo e no diminutivo indicam tamanho. Muitas 

vezes existe uma intencionalidade no uso do diminutivo e do aumentativo. 

 Essa intenção pode ser afetiva ou pejorativa. 

 Leia o quadrinho abaixo para entender melhor: 

Texto adaptado pela professora, retirado do site: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23493 

 

 
Fonte da imagem: BANZATO, Maria Amália Forte, GODINHO, Maria Cristina Portugal,  EL-KADRI, Rosana Correa Pereira. Pensar 

e construir: português – 2a série, São PAULO: Scipione, 2002., p.148. 
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CONSEGUIU ENTENDER? 

 

Antes de iniciarmos as atividades específicas, converse com seus familiares sobre palavras 

no diminutivo e aumentativo que são utilizadas no dia a dia das pessoas e registre em seu caderno. 

Você pode fazer como o exemplo abaixo: 

 

PALAVRA DIMINUTIVO AUMENTATIVO 

Chinelo Chinelinho Chinelão 

Amor Amorzinho  Amorzão  

           

 Faça uma tabela dessas em seu caderno e continue com as palavras que seus familiares disserem. 

Você precisará de régua, lápis, borracha e se quiser, pode pintar igual a tabela apresentada pela 

Prô. Caso seja difícil pra você, pode fazer como apresentado no texto. 

 

2: Nesse texto poema, há palavras escritas no diminutivo e no aumentativo permitindo o estudo do 

grau do substantivo. Você irá copiar o texto em seu caderno e depois responder as questões abaixo. 

Para esta atividade você precisará do seu caderno, lápis de escrever, lápis de cor e borracha. 
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“Xadrez” 

É branca a gata gatinha 

é branca como farinha. 

É preto o gato gatão 

é preto como carvão. 

E os filhos, gatos gatinhos 

são todos aos quadradinhos. 

Os quadradinhos branquinhos 

fazem lembrar mãe gatinha 

que é branca como a farinha. 

Os quadradinhos pretinhos 

fazem lembrar pai gatão 

que é preto como carvão. 

Se é branca a gata gatinha 

e é preto o gato gatão, 

como é que são os gatinhos? 

Os gatinhos eles são, 

são todos aos quadradinhos. 

Fonte: SCATAMACCHIA, Cláudia. A televisão da bicharada. São Paulo: Global, 1997, p 08. 

 

Vamos agora, estudar o poema:  

Observe as palavras que foram escritas no final de cada verso (cada uma das linhas que constituem 

um poema).  Após a observação, responda em seu caderno: 

1. Quais são as palavras que estão escritas no final de cada verso? 

2. O que vocês perceberam nestas palavras? 

3. Quais palavras terminaram com -ão? 

4. Quais palavras terminaram com -inho/a?    

5. Faça uma ilustração do poema. Use sua criatividade e capriche. Esta questão pode 

ser feita no próprio caderno no final das respostas, ou numa folha a parte. 

 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23493 
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HISTÓRIA 

OBJETIVOS: Conhecer e estudar os diferentes tipos de patrimônios históricos e sua importância 

dentro da sociedade. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta atividade, vamos entender através de texto e imagens, o que é 

patrimônio histórico, sua importância e cultural e artística dentro da sociedade. 

ATIVIDADE 01: Nesse primeiro momento, você fará a leitura do texto abaixo e o copiará em seu 

caderno, para que tenha o registro da definição. Aqui você precisará do seu caderno, lápis e 

borracha. 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO 

OBSERVE A IMAGEM ABAIXO: 

 

 

Fonte: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 

 

A imagem acima pertence à estação da luz, estação de trem que foi construída em São 

Paulo no ano de 1867, lugar conservado até hoje, pois é de muita importância para milhares de 

brasileiros que transitam em São Paulo, todos os dias. 

Patrimônio histórico pode ser definido como um bem material, natural, ou imóvel, que possui 

sua importância histórica, cultural, artística e religiosa para a sociedade, pois mantém preservada 

a cultura de uma determinada região. 
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IMAGEM: PELOURINHO EM SALVADOR 

Fonte: temporadalivre.com 

 

Esses patrimônios históricos não podem ser reformados, demolidos ou quebrados, pois tem 

que manter sua característica original. Eles apenas são restaurados e conservados durante o 

tempo.  

Existem outros tipos de patrimônios, que são os chamados imateriais, eles não têm 

existência própria, como as danças, festas populares e culinárias, que fazem parte da tradição de 

uma determinada região e que são transmitidas através das gerações.  

O frevo é uma dança, conhecida nacionalmente, originaria do recife, reconhecida como 

patrimônio imaterial do Brasil. 

 

ATIVIDADES: 

 

1) Pesquise sobre a imagem abaixo e respondendo: que tipo de patrimônio é esse, onde 

ele surgiu e suas principais características: 
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Fonte da imagem: crub.org.br 

 

2) Você conhece algum patrimônio da sua cidade? Pesquise e escreva a importância 

desse patrimônio para o seu município. 

 

 

GEOGRAFIA 

OBJETIVOS: Reconhecer a necessidade de conservar o meio ambiente; compreender a 

importância de utilizar os recursos naturais de forma sustentável. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Perceber através dos textos e atividades apresentada, a importância de 

se conservar o meio ambiente, e assim perceber que mesmo não vivendo no campo, ele é 

importante para todas as pessoas. 

ATIVIDADE: Nesse primeiro momento, você fará a leitura do texto abaixo e o copiará em seu 

caderno, para que tenha o registro da definição. Aqui você precisará do seu caderno, lápis e 

borracha. 

 

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

 

A unidade de conservação é uma aérea de proteção ambiental intuída pelo governo. Nela não é 

permitido que o homem faça transformações como desmatamento, caça ou qualquer tipo de 

construções, pois as espécies contidas neste local precisam ser preservadas.  

A proteção à natureza é de extrema importância, pois temos que garantir a conservação da 

biodiversidade. 
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BIODIVERSIDADE 

 

É a diversidade de espécie de seres vivos existentes em um determinado 

local. 

Sabemos que os recursos naturais são importantes para o homem, então como podemos 

utilizar esses recursos sem causar um impacto grande de devastação na natureza? 

Podemos utilizar esses recursos de forma sustentável, ou seja, utilizar os recursos sem 

esgotá-los, com responsabilidade, assim gerações futuras também poderão utilizar sem que ele se 

acabe. 

 

Fonte da Imagem: WWW.TRABALHOSPARAESCOLA.COM.BR 

 

ATIVIDADES: 

 Copie no seu caderno as perguntas e responda: 

1) O que é uma unidade de conservação?  

2) O que é biodiversidade? 

3) O que significa utilização sustentável dos recursos naturais? 

4) Pesquise em livros, revistas e internet, informações sobre um exemplo de unidades de 

conservação. Procure descobrir quais são as principais funções da unidade de conservação 

que vocês escolheram e anote as descobertas no caderno. 
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CIÊNCIAS 

OBJETIVOS: Reconhecer as diferentes formas de alimentação dos animais. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta atividade os alunos terão a oportunidade de aprender sobre as 

diferentes formas que os animais apresentam em relação a sua alimentação, suas classificações; 

ATIVIDADE: Nesse primeiro momento, você fará a leitura do texto abaixo e o copiará em seu 

caderno, para que tenha o registro da definição. Aqui você precisará do seu caderno, lápis e 

borracha. 

 

ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS: 

 

 

            Todos os seres vivos necessitam de alimentos para sobreviver.  

              É deles que nós e todos os outros animais retiramos a energia necessária para realizar 

nossas atividades e para que nosso corpo continue funcionando normalmente, todos os dias. 

Cada grupo de animais possui sua própria dieta alimentar.  

            Alguns comem frutas, outros comem apenas carne e outros comem qualquer coisa que 

encontram pela frente. 

    Os animais podem ser classificados de acordo com o tipo de alimento que ingerem em:  

 

CARNÍVOROS, HERBÍVOROS E ONÍVOROS. 

 

 

CARNÍVOROS: 

 São animais que só se alimentam de outros animais, ou carne em geral. a maioria desses animais 

são caçadores ou predadores, pois necessitam de outros animais para obterem energia. Entre eles 

estão: crocodilos, leões, tigres, tubarões, etc. 
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Fonte da Imagem: www.meusanimais.com.br. 

 

 

 

 

 

 

HERBÍVOROS: São aqueles que se alimentam apenas de vegetais. Alguns desses animais comem 

toda a planta, outros possuem preferência por partes especificas, como frutos, raízes, néctar ou 

folhas. Fazem parte desse grupo: boi, girafa, veado, gafanhoto, zebras entre outros; 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte da imagem: www.todamateria.com.br 

O URSO PANDA, DIFERENTE DE OUTROS URSOS, TEM UMA ALIMENTAÇÃO 

VEGETARIANA, SE ALIMENTA DE BROTOS E VÁRIOS TIPOS DE BAMBUS. 

 

ONÍVOROS: São animais que se alimentam de tudo, comem vegetais e também outros tipos de 

animais. Fazem parte dessa classificação: o porco, o lobo guará, o jabuti, os suricatos entre outros. 

O TUBARÃO É UM ANIMAL QUE SE ALIMENTA DE 

PEIXES GRANDES E FOCA, ALGUN AINDA SE 

ALIMENTAM DE CARANGUEIJOS, LAGOSTAS, 

CRUSTACEOS E CARDUMES DE PEIXES. 
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Fonte da imagem: www.educamaisbrasil.com.br 

O AVESTRUZ TEM A FAMA DE COMER TUDO QUE VEM PELA FRENTE, PORÉM SUA 

ALIMENTAÇÃO BASEIA SE EM: GRAMA, SEMENTES, INSETOS E PEQUENOS ANIMAIS. 

. 

ATIVIDADES 

1) Copie a tabela em seu caderno, pesquise o nome de cinco animais de acordo com 

sua de classificação: 

CARNÍVOROS HERBÍVOROS ONÍVOROS 

1   

2   

3   

4   

5   

 

2) Observe os animais preencha as fichas: 
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3) Do que se alimentam os animais: 

CARNÍVOROS: 

HERBÍVOROS 

ONÍVOROS: 

 

ARTE 

.  

OBJETIVOS: Reconhecer e explorar alguns dos elementos das imagens (ponto e linha) e seu uso 

em composições, criando ritmo e movimento; explorar procedimentos de desenho; estabelecer 

conexões entre as obras e experiências vivenciadas nas diferentes linguagens artísticas. BNCC 

(EF15AR03). 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Permitir aos alunos trabalhar a composição artística com elementos 

diferenciados. 

ATIVIDADES: 

 

 

 

 

 

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


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
E.M. DR. MÁRIO SANTALÚCIA 

 
Atividades on line - 3º. Ano do Ensino Fundamental 

 
 

18 
Acesse nosso Facebook Oficial EMEB Dr. Mário Santalúcia: https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602 

 

A LINHA 

 

A linha, assim como o ponto, é elemento essencial na composição visual. 

A linha está presente em nossa vida e em todas as coisas que estão ao nosso redor, 

especialmente na natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte da imagem: https://pixabay.com/pt/photos/folha-%C3%A1rvore-verde-planta-floresta-2152927/ 

 

Observe a folha de uma árvore!  

Quantas linhas não possuem? 

Inúmeras não são mesmo? 

Os nossos cabelos também são exemplos de linhas: se são lisas são linhas retas, se são 

crespos, encaracolados ou cacheados são linhas curvas, onduladas ou espiraladas. 

A linha é obtida através de infinitos pontos. 

Também é obtida através do “rastro” de um ponto. Quando se coloca um ponto em 

movimento, ele forma uma linha. 
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PODEMOS CLASSIFICAR AS LINHAS DA SEGUINTE MANEIRA: 

1 - Quanto à forma a linha pode ser: 

 

 

 

2 – Quanto à posição a linha pode ser: 

 

 

3 - Quanto ao traçado a linha pode ser: 
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4 - Quanto à direção as linhas podem ser: 

 

ATIVIDADES: 

 

Nesta atividade vamos criar um desenho em seu caderno que deverá pintar o interior com 

linhas retas coloridas. Para isso, tente primeiro fazer um rascunho bem suave com o lápis de grafite 

no papel, porém, para finalizar, você deverá contornar as linhas usando lápis de cor ou canetinha. 

Use e abuse de sua imaginação. Temos um exemplo abaixo do trabalho com as linhas. Agora crie 

o seu próprio desenho. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

OBJETIVOS: Desenvolver a coordenação motora fina e ampla. 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

A peteca é considerada um jogo fortemente ligado à nossa herança cultural pois os 

inventores são os índios brasileiros.  

Relata-se que desde a chegada dos portugueses em nosso país, nossos primeiros 

habitantes usavam a peteca como uma brincadeira para aquecer o corpo, seu nome significa “bater 

com a mão”.  

Na década de 40, surgiram os primeiros campeonatos de peteca e por volta dos anos 70, 

foram regulamentadas as suas regras oficiais.  

 Na aula de hoje, realizaremos a construção do brinquedo e envolveremos toda a família 

para brincar cooperativamente de peteca, assim como faziam nossos antepassados! 

 

Imagem 1 Imagem 2 

Fonte: http://peteca.ueuo.com/Peteca-de-pena-Historia.html 

ATIVIDADE:  

 PETECA COOPERATIVA  

 

MATERIAL NECESSÁRIO:  

- 1 folha de TNT ou 1 saco plástico com aproximadamente 50cm x 50cm 

- 2 folhas de jornal  

- Fita crepe (ou qualquer fita adesiva) 
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÂO 

1. Amasse as folhas de jornal e coloque no meio do TNT ou saco plástico (Imagem 1), em 

seguida envolva o jornal com o TNT, puxando suas pontas para cima, torcendo o TNT para 

que o jornal fique bem firme (Imagem 1) 

2. Finalize prendendo com uma fita adesiva logo acima da bola de jornal (Imagem 2). 

 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=14967 

 

Após construir a peteca, brinque individualmente ou com a família. 

 

O principal objetivo da brincadeira é rebater a peteca para cima o maior número de vezes 

com as seguintes regras: cada participante pode realizar apenas 1 rebatida, sem que se rebata 

duas vezes em sequência pela mesma pessoa, utilizando apenas uma mão.  

O desafio é rebater a peteca 30 vezes sem deixa-la tocar o chão. Após concluir o desafio, 

aumente a dificuldade, alterando a quantidade de rebatidas e outras regras que desejar.  
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