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INTRODUÇÃO 

Senhores pais: 

Dando continuidade aos esforços de todos no combate a pandemia, seguimos em 
nossa reorganização de trabalho e aos processos de aprendizagem.  

As atividades realizadas neste período, devem ser registradas no “Caderno de 
Atividades Pedagógicas Complementares” – 3º ano – Ciclo 1, e este deve ser 
entregue a nós professores no retorno das crianças às aulas presenciais. É importante 
que vocês estabeleçam uma rotina para estudos (momento específico para realizar as 
atividades junto as crianças), permitindo que elas realizem suas tarefas de maneira mais 
autônoma possível (ajudar: sempre, fazer a lição por ela: não). Não é obrigatório, mas 
pode ser interessante anotarem o início e término (horário) em que foi realizada a 
atividade em casa. 

Esperamos nos ver em breve, pois assim como vocês também estamos com 

saudades da nossa rotina escolar. Até lá, continuem firmes nos cuidados para a não 

contaminação por corona vírus:  

 Lave as mãos com frequência, utilizando água e sabão ou passe álcool em gel;  

 Saia de casa somente quando extremamente necessário;  

 Evite o contato das mãos com boca, olhos e nariz; 

 Evite contato físico, com abraços e aperto de mão; 

 Não compartilhe objetos de uso pessoal; 

 Estabeleça uma rotina de estudos.  

 

Lembrem-se: Não estamos em férias!!! 

 

Uma ótima semana a todos! 

 

Imagem: depositphotos.com/ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

ATIVIDADE 1 

Objetivos: Fazer leitura de imagem, desenvolver sequência logica, interpretar 
informações explícitas e implícitas, formular hipóteses e identificar o gênero textual e sua 
função social. 

Contextualização:  As histórias em quadrinhos contam uma história em sequência, isto 
é, em ordem de quadros e são lidos por crianças e adultos. Nos quadrinhos, a linguagem 
utilizada pode ser a verbal, quando usa palavras e a não verbal, quando usa as 
expressões do rosto e do corpo dos personagens e os símbolos que reproduzem os sons. 

Atividade: Leia e observe atentamente os desenhos, o texto escrito e as expressões dos 
personagens em ação, em seguida, copie e responda as questões abaixo em seu 
“Caderno de Atividades Pedagógicas Complementares”:  

 

 

http://pedagogasdapaz.blogspot.com/2019/01/atividade-historia-em-quadrinhos.html 

 

1) No quadrinho 1, Otto começa a dar um alerta ao Heitor. Leia até o final e diga o que o 
menino queria alertar. 
 

2) Nos quadrinhos 2, 3 e 4, quais são os recursos de linguagem não verbal utilizados 
pelo autor? Depois escreva o que aconteceu com o Heitor nessa sequência. 

 

 
3) Quem está falando no balãozinho do último quadrinho? 

 

 

ATIVIDADE 2 

Objetivos: Fazer leitura de imagem, desenvolver sequência lógica, interpretar 
informações explícitas e implícitas, formular hipóteses e identificar o gênero textual e sua 
função social. 

http://pedagogasdapaz.blogspot.com/2019/01/atividade-historia-em-quadrinhos.html
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Contextualização: Como já vimos, as histórias em quadrinhos são divertidas e ajudam a 
desenvolver nas crianças o gosto pela leitura.  

Atividade: Leia e observe atentamente os desenhos e as expressões dos personagens e 
responda as questões abaixo em seu “Caderno de Atividades Pedagógicas 
Complementares”:  

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/441704675939040303/ 

 

 LEIA A HISTÓRIA EM QUADRINHOS E RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO :  

1) Quais são os personagens do quadrinho? 

2) Qual foi o presente que o Papai Noel deixou para Mônica? 

3) O Cebolinha estava sonhando. Por que ele está feliz com o sonho? 

4) Qual foi o presente que o Papai Noel deixou para o Cebolinha? 

5) Por que o Papai Noel deixou esse presente para o Cebolinha? 

 

 

 

ATIVIDADE 3 

 

Objetivos: Incentivar e exercitar a leitura, a interpretação de texto e desenvolver a 
compreensão da ideia apresentada, proporcionando ao educando o 
desenvolvimento de sua competência linguística através de leitura escrita de textos 
referentes ao gênero estudado. 
 

https://br.pinterest.com/pin/441704675939040303/
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Contextualização: Já estudamos alguns gêneros textuais, um deles são os textos 
informativos, que são escritos com a intenção de informar o leitor e trazer 
curiosidades sobre um assunto.  
 
Atividade: Leia o texto “Os morcegos são importantes?” e responda as questões 
abaixo em seu “Caderno de Atividades Pedagógicas Complementares”. 
 

 

 

https://www.lipitipi.org/2015/07/atividade-texto-informativo-curiosidade-vida-

morcegos-interpretacao.html  

 

 

1) O texto que você acabou de ler é um texto informativo. Você sabe por quê? 

2) De qual animal o texto fala? 

3) Segundo o texto, o animal em questão é: 

a) útil 
b) engraçado 
c) inútil 

 
4) Quantos insetos alguns morcegos podem ingerir em uma hora de voo?  

_________________________________________________________________ 
5) Escreva uma frase sobre morcegos. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

6) Desenhe um morcego em seu caderno. 
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ATIVIDADE 4 

Objetivo: Identificar os sinais de pontuação e sua função no texto. 

Contextualização: Nesta atividade, vamos relembrar a explicação sobre pontuação dada 

pelas professoras e as atividades realizadas em sala de aula. 

Atividade: Copie as frases no seu “Caderno de Atividades Pedagógicas 

Complementares” e pontue-as: 

 

 

 

Imagem: https://www.pinterest.es/pin/295548794295869478/ 

https://www.pinterest.es/pin/295548794295869478/
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Imagem: https://br.pinterest.com/pin/117093659041225148/ 

 

ATIVIDADE 5 

Objetivos: Refletir sobre o uso dos “S” ou “SS” nas palavras e identificar e corrigir as 

questoes ortograficas. 

Contextualização: já estudamos essa refrinha da lingua portiguesa em sala de aula e 

sabemos que usamos o “SS” entre duas vogais, nunca no incio das palavras usamos o 

“S” depois de uma consoante. 

https://br.pinterest.com/pin/117093659041225148/
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Atividade: No seu “Caderno de Atividades Pedagógicas Complementares”, copie as 

palavras e complete com “s” ou “ss”: 

 

Imagem: https://br.pinterest.com/pin/850758185834086915/ 

 

MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 6 

Objetivos: Ler e registrar medidas e intervalos de tempo. 

Contextualização: Sabemos a importância de usarmos relógio como instrumento de 

medida de tempo, seja para sabermos quando iniciaremos ou finalizaremos uma 

atividade, organizar sua rotina, saber qual horário deve acordar, que horas começam ou 

terminam as aulas, o horário de uma consulta, etc.   

Atividade: No seu “Caderno de Atividades Pedagógicas Complementares”, registre 

os horários indicados nos relógios.  

https://br.pinterest.com/pin/850758185834086915/
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Imagem:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57468 

 

 

ATIVIDADE 7 

Objetivos: Ler e interpretar tabelas e produzir informações. 

Contextualização:   Aprendemos em sala de aula que os gráficos de colunas nos 
permitem uma leitura rápida dos resultados de uma pesquisa. 
 
Atividade: Observe o gráfico e veja o número de turistas que visitaram o litoral durante a 

semana e, depois responda no seu “Caderno de Atividades Pedagógicas 

Complementares”. 

 

 

 

 

 

 

A) B) C) 

D) E) F) 

G) H) I) 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57468
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VISITAÇÃO DE TURISTAS NO LITORAL 

 

Imagem: https://acessaber.com.br/ 

 

A) Em que dia houve mais turistas no litoral?  

R:________________________________________________________________ 

B) Qual foi o total de turistas durante o final de semana (Sábado e Domingo)?  

R:________________________________________________________________ 

C) Quantos turistas foram a mais na Quinta-feira que na Quarta-feira?  

R:________________________________________________________________ 

D) Qual dia houve menos turistas no litoral?  

R:________________________________________________________________ 

E) Qual o título do gráfico? 

R:_________________________________________________________________ 

F) Complete a tabela com as informações presentes no gráfico: 

 

       VISITAÇÃO DE TURISTAS NO LITORAL 

 634 

TERÇA-FEIRA  

QUARTA-FEIRA  

 632 

SEXTA-FEIRA  

 642 

DOMINGO  

 

 

https://acessaber.com.br/
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ATIVIDADE 8 

 

Objetivos: Fazer com que os alunos levantem hipóteses e desenvolvam estratégias para 
resolverem problemas e ou situações-problemas com ideias de multiplicação. 
 
Contextualização: Muitas vezes em nosso dia a dia para resolvermos uma situação 
temos que fazer cálculos matemáticos. Use seus conhecimentos matemáticos para 
resolver as diversas situações que estão abaixo.  

Atividade: Copie as situações problemas abaixo no seu “Caderno de Atividades 
Pedagógicas Complementares” e resolva-as.  

 

 

Imagem: www.misturadealegria.blogspot.br 

           

 

 

http://www.misturadealegria.blogspot.br/
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ATIVIDADE 9 

Objetivos: Construir ideias de multiplicação e criar oportunidades de contagem em 
situações de prática social. 

Contextualização: Já sabemos que a multiplicação é uma forma mais rápida de somar 
várias vezes o mesmo número. Mas vamos relembrar, fazendo os exercícios abaixo?  

Atividade: Para você entender melhor, veja os exemplos abaixo e complete as 
operações, registrando-as em seu “Caderno de Atividades Pedagógicas 
Complementares”. 

 

Imagens: Acervo da professora. 

 

   Praticando 

Observe as figuras e complete as informações:  

 

Imagem: Acervo da professora 
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GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 10 

Objetivos: Conhecer sobre a profissão do astrônomo. 

Contextualização: Dando continuidade aos nossos estudos em astronomia, 
conheceremos um pouco mais sobre a profissão do astrônomo. Esses profissionais 
estudam o universo, suas galáxias e corpos celestes, além de observarem modificações 
do Sistema Solar por meio de satélites, telescópios e câmeras com alta tecnologia para 
registrar explosões de estrelas gigantes, como as supernovas, ou surgimento de buracos 
negros.  

Atividade: Leia o texto e responda no “Caderno de Atividades Pedagógicas 
Complementares” as seguintes questões: 

 

O ASTRÔNOMO 

 

OBSERVATÓRIO DO PICO DOS DIAS EM MINAS GERAIS. 

Imagem: http://www.lna.br/opd/opd.html 

          O astrônomo é um profissional que estuda os astros. Ele formula perguntas 

sobre a origem, as formas, as transformações, os movimentos e as características dos 

corpos celestes. 

          Para estudar os astros, o astrônomo utiliza telescópios e computadores. Os 

telescópios podem ser instalados em observatórios na terra ou em satélites no espaço. 

O astrônomo não precisa ficar observando o céu o tempo todo. Ele analisa as imagens 

e dados capturados por telescópios em computadores. 

http://www.lna.br/opd/opd.html
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          Com as informações coletadas, esse cientista procura respostas para as 

perguntas sobre os astros do céu. 

 

         1- Leia o texto e localize as informações pedidas. 

a) O que o astrônomo estuda? 

_____________________________________________________________ 

b) Em que local ele trabalha? 

_____________________________________________________________ 

c) Quais instrumentos ele utiliza? 

_____________________________________________________________ 

d) O que o astrônomo analisa? 

_____________________________________________________________  
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE: CAMPO MINADO 

Materiais sugeridos:  

 Lenço ou outro tecido para servir de venda. 

 Garrafas pet, latas, cadeiras, brinquedos, enfim todo material que tiver ao alcance 
da criatividade da criança. 

Objetivos: 

 Conhecer objetos, equipamentos e materiais que poderão servir de mina no jogo. 

 Organizar um campo minado de acordo com suas respectivas realidades. 

 Vivenciar o campo minado dentro das regras, aprendendo a jogar com os desafios, 
variações e construções propostas. 

Contextualização:  Olá alunos e familiares! 

 Sabemos que através das brincadeiras a criança aprende a seguir regras, experimenta 
formas de comportamento e se socializa, descobrindo o mundo ao seu redor.  Brincando as 
crianças podem vivenciar uma mesma situação várias vezes. 

 As brincadeiras das crianças deveriam ser entendidas como suas atividades mais sérias, 
pois através das brincadeiras conseguimos entender as crianças. A criança que tem uma infância 
feliz vira um adulto legal! 

Fonte: Portal do professor 

Descrição: 

1) Adaptar um local com mais espaço em sua casa. 

2) Espalhar as minas (garrafas, latas, cadeiras) enfim os objetos que você tiver 

disponível, organizados como um pequeno circuito. 

3)  Deixar uma cadeira no outro extremo do percurso montado para servir de linha 

de chegada. 

4) Vendar os olhos (pedir a ajuda de um adulto para não se machucar). 

 Observação: Se a brincadeira for realizada com apenas duas pessoas cada uma 
deverá passar pela mina enquanto o outro orienta (Para frente/ pare/ passo para direita / 
passo para esquerda) e depois os papeis invertem. Se a brincadeira for com mais 
pessoas divida em duas equipes. 

 A pessoa ou equipe que cumprir o objetivo sem encostar nas minas ou que 
encostar menos vezes e sentar na cadeira vence! 

 Faça um registro em folha avulsa com o nome dos participantes, tempo cumprido e 
o número de minas que encostou. 

  

 Guarde esse registro para me mostrar futuramente no retorno as aulas 
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ARTES 

Círculo cromático 

Objetivo:  

 Sistematizar os conteúdos sobre cor empregando um círculo cromático. 

 

Círculo cromático 

 O círculo cromático é uma representação simplificada das cores percebidas pelo 
olho humano. 
 O círculo cromático é uma ferramenta que ajuda na combinação de cores e é 
usado por artistas plásticos, estilistas arquitetos, designers e outros profissionais. 
 

 
 
 
Atividade 
 
 Vamos analisar as figuras abaixo e responder as questões. 
 
1 – Quais são as cores presentes nesse primeiro diagrama? Como elas são 
classificadas? 
 

 No centro do círculo 

cromático temos as cores 

primárias, a mistura delas da 

origem as cores secundárias e a 

mistura das secundárias da 

origem as cores terciárias. 

https://canalmasculino.digidip.net/visit?url=https://i0.wp.com/www.canalmasculino.com.br/wp-content/uploads/2013/03/cores_circulo_cromatico.jpg&ppref=https://www.google.com.br/&currurl=https://www.canalmasculino.com.br/aprendendo-a-combinar-cores-o-circulo-cromatico/
https://canalmasculino.digidip.net/visit?url=https://i0.wp.com/www.canalmasculino.com.br/wp-content/uploads/2013/03/cores_circulo_cromatico.jpg&ppref=https://www.google.com.br/&currurl=https://www.canalmasculino.com.br/aprendendo-a-combinar-cores-o-circulo-cromatico/
https://canalmasculino.digidip.net/visit?url=https://i0.wp.com/www.canalmasculino.com.br/wp-content/uploads/2013/03/cores_circulo_cromatico.jpg&ppref=https://www.google.com.br/&currurl=https://www.canalmasculino.com.br/aprendendo-a-combinar-cores-o-circulo-cromatico/
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2 – Quais cores foram produzidas a partir das três cores primárias? Como elas são 
classificadas? 
 

 
 
3 – E agora, o que aconteceu? Quais cores apareceram? Você sabe o nome delas? 
Como elas são classificadas? 
 

 
 
4 – Vamos fazer desenhos utilizando as cores indicadas no diagrama. Primeiro faça um 
desenho de uma cidade usando o diagrama A e depois faça a mesma cidade usando o 
diagrama B. 

  
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

*Imagens e textos retirados do livro Novo Pitanguá Arte – 5 ano 
 

 
 

A B 

https://canalmasculino.digidip.net/visit?url=https://i0.wp.com/www.canalmasculino.com.br/wp-content/uploads/2013/03/cores_circulo_cromatico.jpg&ppref=https://www.google.com.br/&currurl=https://www.canalmasculino.com.br/aprendendo-a-combinar-cores-o-circulo-cromatico/
https://canalmasculino.digidip.net/visit?url=https://i0.wp.com/www.canalmasculino.com.br/wp-content/uploads/2013/03/cores_circulo_cromatico.jpg&ppref=https://www.google.com.br/&currurl=https://www.canalmasculino.com.br/aprendendo-a-combinar-cores-o-circulo-cromatico/
https://canalmasculino.digidip.net/visit?url=https://i0.wp.com/www.canalmasculino.com.br/wp-content/uploads/2013/03/cores_circulo_cromatico.jpg&ppref=https://www.google.com.br/&currurl=https://www.canalmasculino.com.br/aprendendo-a-combinar-cores-o-circulo-cromatico/
https://canalmasculino.digidip.net/visit?url=https://i0.wp.com/www.canalmasculino.com.br/wp-content/uploads/2013/03/cores_circulo_cromatico.jpg&ppref=https://www.google.com.br/&currurl=https://www.canalmasculino.com.br/aprendendo-a-combinar-cores-o-circulo-cromatico/
https://canalmasculino.digidip.net/visit?url=https://i0.wp.com/www.canalmasculino.com.br/wp-content/uploads/2013/03/cores_circulo_cromatico.jpg&ppref=https://www.google.com.br/&currurl=https://www.canalmasculino.com.br/aprendendo-a-combinar-cores-o-circulo-cromatico/
https://canalmasculino.digidip.net/visit?url=https://i0.wp.com/www.canalmasculino.com.br/wp-content/uploads/2013/03/cores_circulo_cromatico.jpg&ppref=https://www.google.com.br/&currurl=https://www.canalmasculino.com.br/aprendendo-a-combinar-cores-o-circulo-cromatico/
https://canalmasculino.digidip.net/visit?url=https://i0.wp.com/www.canalmasculino.com.br/wp-content/uploads/2013/03/cores_circulo_cromatico.jpg&ppref=https://www.google.com.br/&currurl=https://www.canalmasculino.com.br/aprendendo-a-combinar-cores-o-circulo-cromatico/
https://canalmasculino.digidip.net/visit?url=https://i0.wp.com/www.canalmasculino.com.br/wp-content/uploads/2013/03/cores_circulo_cromatico.jpg&ppref=https://www.google.com.br/&currurl=https://www.canalmasculino.com.br/aprendendo-a-combinar-cores-o-circulo-cromatico/
https://canalmasculino.digidip.net/visit?url=https://i0.wp.com/www.canalmasculino.com.br/wp-content/uploads/2013/03/cores_circulo_cromatico.jpg&ppref=https://www.google.com.br/&currurl=https://www.canalmasculino.com.br/aprendendo-a-combinar-cores-o-circulo-cromatico/
https://canalmasculino.digidip.net/visit?url=https://i0.wp.com/www.canalmasculino.com.br/wp-content/uploads/2013/03/cores_circulo_cromatico.jpg&ppref=https://www.google.com.br/&currurl=https://www.canalmasculino.com.br/aprendendo-a-combinar-cores-o-circulo-cromatico/
https://canalmasculino.digidip.net/visit?url=https://i0.wp.com/www.canalmasculino.com.br/wp-content/uploads/2013/03/cores_circulo_cromatico.jpg&ppref=https://www.google.com.br/&currurl=https://www.canalmasculino.com.br/aprendendo-a-combinar-cores-o-circulo-cromatico/
https://canalmasculino.digidip.net/visit?url=https://i0.wp.com/www.canalmasculino.com.br/wp-content/uploads/2013/03/cores_circulo_cromatico.jpg&ppref=https://www.google.com.br/&currurl=https://www.canalmasculino.com.br/aprendendo-a-combinar-cores-o-circulo-cromatico/
https://canalmasculino.digidip.net/visit?url=https://i0.wp.com/www.canalmasculino.com.br/wp-content/uploads/2013/03/cores_circulo_cromatico.jpg&ppref=https://www.google.com.br/&currurl=https://www.canalmasculino.com.br/aprendendo-a-combinar-cores-o-circulo-cromatico/
https://canalmasculino.digidip.net/visit?url=https://i0.wp.com/www.canalmasculino.com.br/wp-content/uploads/2013/03/cores_circulo_cromatico.jpg&ppref=https://www.google.com.br/&currurl=https://www.canalmasculino.com.br/aprendendo-a-combinar-cores-o-circulo-cromatico/
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