
EM DR. ÁTILA FERREIRA VAZ 

3º anos A, B, C, D, E e F – 9ª SEMANA 

Olá Srs. Pais e responsáveis! 

Seguimos com nossas atividades utilizando todas as possibilidades e recursos 

nesse momento de isolamento social, reinventando o conceito e o papel da escola. 

Nós professores buscamos sempre maneiras de atingir aos nossos alunos de forma 

clara e objetiva e assim permitir que alcancem os objetivos propostos por nós. Para 

isso, ouvindo devolutivas de algumas famílias, elaboramos uma maneira de facilitar 

o entendimento das comandas das atividades. Faremos uso de imagens que 

mostrarão o que precisa ser apenas lido, o que precisa ser copiado e registrado no 

caderno e o que precisa ser respondido oralmente. Segue abaixo os ícones e suas 

legendas. Seguimos, juntos, porém distantes. Um bom trabalho para todos! 

Todas as vezes em que você observar esses desenhos nas suas atividades, 

deve seguir as seguintes comandas:  

 

APENAS PARA LEITURA 

 

 

PARA COPIAR E RESPONDER NO CADERNO 

 

 

RESPONDER ORALMENTE 

 

                      ATIVIDADE FÍSICA 

 

Fonte dos ícones: https://www.fotosearch.com.br/CSP992/k13426457/ 

https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/homem-andando-falando-por-um-alto-

falante_30679 

https://www.fotosearch.com.br/CSP992/k13426457/
https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/homem-andando-falando-por-um-alto-falante_30679
https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/homem-andando-falando-por-um-alto-falante_30679


ARTE 

 IMPORTANTE! 

As atividades precisam ter o registro com a data de realização, pode ser no 

caderno ou em folhas soltas, mas precisam ser guardadas se forem feitas em folhas 

separadas para posteriormente serem entregues ao final desse período de 

quarentena.  

CONTEXTUALIZAÇÃO E OBJETIVO 

Na semana anterior trabalhamos uma atividade dinâmica onde foi 

proposto um jogo de adivinha com desenhos. Agora que começamos o mês de junho, 

o mês de uma das principais, festas culturais do Brasil, que tal conhecermos um 

pouco desta festa popular pela ótica da Arte. Vamos conhecer uma das obras do 

artista popular brasileiro Heitor dos Prazeres que se destaca com suas obras de 

festas populares. E ainda, cantar e dançar com músicas tradicionais.   

 

ATIVIDADE 1 

A festa junina é uma festa popular que mostra muito a riqueza da nossa cultura, 

da criatividade do nosso povo e das nossas tradições.  

Vamos começar por algumas canções populares. Leia abaixo as canções 

populares, aprenda as letras e solta a voz a cantar!  

CAPELINHA DE MELÃO                               O BALÃO VAI SUBINDO. 

Capelinha de melão                                               O balão vai subindo, 

É de São João.                                                         Vem caindo a garoa, 

É de cravo é de rosa,                                               O céu é tão lindo, 

É de manjericão...                                                    E a noite é tão boa... 

São João está dormindo,                                         São João, São João, 

Não acorda não.                                                       Acende a fogueira  

Acordai, acordai,                                                       Do meu coração... 

Acordai,  João. 



A obra abaixo é “Festa Junina” de Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres 

foi compositor, cantor e artista plástico brasileiro. 

Nesta obra ele retrata a nossa tradicional Festa Junina, com música, dança, 

roupas típicas juninas, muita alegria e o balão enfeitando o céu. 

      ATIVIDADE 2 

Faça um desenho sobre o que você mais gosta nas festas juninas inspirada na 

obra do Heitor dos Prazeres. 

 

https://www.guiadasartes.com.br/heitor-dos-prazeres/principais-obras 

 

Fontes de pesquisa 

https://www.ebiografia.com/heitor_dos_prazeres/ 

 https://www.guiadasartes.com.br/heitor-dos-prazeres/principais-obras 

                    https://www.letras.mus.br/cantigas-populares/ 

 

 

 

https://www.guiadasartes.com.br/heitor-dos-prazeres/principais-obras
https://www.ebiografia.com/heitor_dos_prazeres/
https://www.guiadasartes.com.br/heitor-dos-prazeres/principais-obras
https://www.letras.mus.br/cantigas-populares/


HISTÓRIA 

 

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM: 

• COMPREENDER AS DIFERENÇAS ENTRE TRABALHO E LAZER, 
AGRICULTURA E PECUÁRIA. 

• COMPREENDER EXTRATIVISMO. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

• RESSALTAR AS DIFERENÇAS ENTRE TRABALHO E LAZER, SOBRE 
EXTRATIVISMO E PRODUÇÃO, TRABALHO URBANO E RURAL. 

 
COMANDAS: COPIAR E RESPONDER NO CADERNO DE ACORDO COM CADA 
QUESTÃO, NÃO ESQUEÇA DE COLOCAR A DATA NO CADERNO. 

Faça a leitura das questões com muita atenção. 

Escreva no seu caderno as alternativas corretas e respostas das perguntas de 

história.  

 

1. Marque com X a alternativa que melhor completa a frase. 

 

O trabalho é uma atividade: 

(   ) de lazer. 

(   ) praticada pelas pessoas para produzir ou realizar algo. 

(   ) praticada pelos animais para sobreviver. 

 

2. Qual é a diferença entre agricultura e pecuária? 
___________________________________________________________________ 

3. Marque com X abaixo na alternativa que demonstra uma atividade de 
extrativismo. 

(   ) Produção de cereais. 

(   ) Venda de automóveis. 

(   ) Coleta de castanha-do-pará. 

(   ) Fabricação de brinquedos. 



4. Qual é a importância das matérias-primas para a atividade industrial? 

___________________________________________________________________ 

 

5. Desenhe uma profissão em que pessoas trabalham para divertir outras 
pessoas. 

  

 

 

 

6. Qual  das imagens  representa um trabalho que requer esforço físico do 
profissional.  

        
Imagem 1 - Professor(a) 

 

       
Imagem 2 - Jornalista 

 
Imagem 3 – Pedreiro 

 

7. Marque com X a profissão mais comum na atualidade. 

(   )  Acendedor de lampiões 

(   )  Entregador de leite 

(   )  Calceteiro 

(   )  Professor 

 

8. Marque com X o que NÃO se encontram atualmente nas indústrias. 

(   ) Mulheres trabalhando na linha de produção. 

(   ) Crianças trabalhando na linha de produção. 

(   ) Homens trabalhando na linha de produção. 

 



9. Qual é a diferença entre trabalho industrial e trabalho artesanal? 

___________________________________________________________________ 

 

10. Marque com X a alternativa a seguir que representa uma atitude responsável 

no uso dos recursos naturais. 

(   ) Desmatamento para dar lugar a pastagens. 

(   ) Uso excessivo de agrotóxicos e fertilizantes para aumentar a produtividade 
agrícola. 

(   ) Cultivo de produtos orgânicos, evitando o uso de agrotóxicos. 

(   ) Descarte de resíduos tóxicos nos rios. 

 

11. Marque com X o tipo de lixo doméstico que não pode ser reciclado. 

(   ) Garrafas de plástico 

(   ) Latinhas de alumínio 

(   ) Potes de vidro 

(   ) Jornais velhos 

(   ) Restos de alimentos 

 

12. Pinte o quadradinho que mostra profissões dedicadas ao cuidado da saúde 
das pessoas. 

 Pedreiro, arquiteto, encanador. 

 

 Médico, enfermeiro, dentista. 

 

 Açougueiro, verdureiro, padeiro. 

 

 Cantor, músico, dançarino. 

 

 

 



13. Que profissão você gostaria de seguir quando se tornar adulto? Faça um 
desenho e justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Buriti Mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

• COMPREENDER AS DIFERENÇAS ENTRE TRABALHO AGRICOLA E 
URBANO. 

• COMPREENDER SOBRE EXTRATIVISMO E SEUS IMPACTOS NO MEIO 
AMBIENTE. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 
RESSALTAR AS DIFERENÇAS ENTRE TRABALHO URBANO E RURAL, SOBRE 
EXTRATIVISMO E PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA, COMO ESSAS ATIVIDADES 
TEM IMPACTO NO MEIO AMBIENTE. 
 
COMANDAS: COPIAR E RESPONDER NO CADERNO DE ACORDO COM CADA 
QUESTÃO, NÃO ESQUEÇA DE COLOCAR A DATA NO CADERNO. 
 

Faça a leitura das questões com muita atenção. 

Escreva no seu caderno as alternativas corretas e respostas das perguntas de 

Geografia.  

 

 

1. Qual a diferença entre trabalhador rural e urbano? 

___________________________________________________________________ 

 

2. Marque com um X a alternativa que indica as pessoas que trabalham em 
áreas rurais. 

a) Marceneiros. 

b) Vendedor 

c)  agricultor 

d)  professor 

 

 



3. Marque com um X a alternativa que descreve o que é a agricultura. 

a) É a criação e reprodução de animais. 

b) É a extração ou coleta de recursos naturais. 

c) É a coleta de matéria-prima para a indústria. 

d) É a atividade de cultivar a terra. 

 

4. Marque com um X a alternativa que indica apenas estabelecimentos 
comerciais. 

a) Fazendas, mercados, quitandas e indústrias. 

b) Lojas, mercados, quitandas e farmácias. 

c) Lojas, plantações, indústrias e quitandas. 

d) Fazendas, plantações, lojas e mercados.  

5. Quais cenas mostram atividades de trabalho desenvolvidas no campo. 

CENA 1 
                    

CENA 2 CENA 3 

6 . Marque com um X a alternativa que indica um problema ambiental causado 

por atividades da agricultura e da pecuária. 

a) Derrubada de florestas. 

b) Excesso de lixo.  

c) Formação de geleiras. 

d) Diminuição da temperatura do planeta. 

 

 

 



7. De que maneira as atividades agrícolas e extrativistas podem poluir as águas 
dos rios?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. Quais são as consequências de depositar o lixo em terrenos a céu aberto?  

___________________________________________________________________ 

 

9. Marque com um X a alternativa que indica o problema ambiental retratado no 
texto. 

 Na cidade, as indústrias lançam fumaça, fuligem e substâncias nocivas no ar. 
Os veículos  também lançam fumaça no ar, o que compromete a qualidade de 
vida das pessoas nas  cidades. 

a) Contaminação das águas dos rios.  

b) Destruição do solo. 

c) Poluição do ar. 

d) Excesso de lixo. 

 

10. Marque com um X a alternativa correta.  

a) Não precisamos evitar o desperdício de água porque toda a água disponível para 
consumo já está poluída. 

b) Não precisamos evitar o desperdício de água porque há muita água disponível 
para consumo. 

c) Devemos evitar o desperdício e poluição da água porque a água é um recurso 
cada vez mais escasso na natureza e um dia pode acabar. 

d) Não há nada que podemos fazer para economizar água no dia a dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Faça um desenho que representa uma atitude que ajuda a evitar o 

desperdício de água.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: BURITI MAIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIÊNCIAS 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

• COMPREENDER AS DIFERENÇAS ENTRE MATERIAL SÓLIDO E LIQUIDO, 
NATURAL E ARTIFICIAL. 

• COMPREENDER SOBRE ONDE ESSE MATERIAIS SÃO EMPREGADOS. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

O ALUNO RELEMBRAR O QUE FOI TRABALHADO EM SALA DE AULA 
SOBRE ONDE CADA MATERIAL É EMPREGADO, DIFERENÇAS ENTRE SÓLIDO 
E LÍQUIDO. 
 
COMANDAS:  

COPIAR E RESPONDER NO CADERNO DE ACORDO COM CADA 
QUESTÃO, NÃO ESQUEÇA DE COLOCAR A DATA NO CADERNO. 
 

Faça a leitura das questões com muita atenção. 

Escreva no seu caderno as alternativas corretas e respostas das perguntas de 
ciências  
 

1. Complete a tabela a seguir.  

Objeto Material Característica 

copo vidro  

lápis  resistente 

casaco lã  

 

2. Assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmativas a seguir. 

(     ) A madeira é utilizada para fabricar móveis porque é flexível. 

(     ) O vidro é um material transparente usado em janelas.  

(     ) O metal é um material resistente utilizado para fazer livros e cadernos.  

(     ) O papel é um material que pode ser dobrado e rasgado com facilidade.  

 



3. Qual desses materiais está no estado líquido? 

a) Colher. 
b) Pedra. 
c) Água da chuva. 
d) Mesa. 
 

4. Ligue os objetos descritos abaixo ao estado físico correspondente.  
 

Ar dentro de um balão.   

Areia da praia.  Sólido 

Água que bebemos.   

Bolhas em um refrigerante.  Líquido 

Lápis de cor.   

Leite que o bebê toma diariamente.  Gasoso 

Quadro de giz da sala de aula.   
 

 

 

5. Qual dos objetos a seguir é de origem vegetal, escreva a alternativa no 
caderno. 

 
a) Embalagem de xampu 

 
c) Copo de vidro 

 
b) Luvas de lã 

 
d) Carrinho de madeira 



6. Complete as frases com as palavras do quadro a seguir. Copie-as no seu 
caderno. 

argila                    anéis                    vasos                    ouro 

a) A ______________ é um material natural usado na fabricação de 
_________________. 

b) O ______________ é um material natural usado na fabricação de 
_________________. 

 

7. Complete a cruzadinha com as palavras que faltam nas frases. Copie apenas 
as frases em seu caderno. 

 
1. Os materiais artificiais são aqueles produzidos a partir de materiais naturais. 

2. O _____________________ é um material artificial usado em embalagens.  

3. O _____________________ é um material artificial usado nos copos e garrafas.  

4. O_____________________ é um material artificial usado nos cadernos.  
 

      1    

    4  A    

      R    

      T    

    3  I    

      F    

      I    

      C    

2      I    

      A    

      I    

      S    

 
 



8. Qual material natural é usado na fabricação de garrafas de plástico? 
 

a) Petróleo. 

b) Madeira. 

c) Areia. 

d) Argila. 

 

9- Observe as imagens a seguir. 

Assinale a correta e após resposda: Quanto aos materiais de que são feitos? 

 
(     ) Óculos do passado. 

(     ) Óculos de atualmente. 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 
(     ) Óculos do passado. 

(     ) Óculos de atualmente. 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

10. Qual destas imagens abaixo representam uma invenção feita pelos seres 
humanos.                     

  Responda em seu caderno  

     Imagem   1                                     Imagem 2                         Imagem 3 

       
 

 

 



. De que material ele é feito? 

___________________________________________________________________ 

11. Qual objeto abaixo pode causar choque? 
 

a) 

 

c) 

 

b) 

 

d) 

 

 
 

12. Encontre no diagrama o nome de um objeto que pode causar cortes e de 
outro que pode causar intoxicação. Copiar somente as palavras no caderno. 

 

R T Y U K P L D N 

V B N T R W Q D U 

R E M É D I O X Y 

B N Y A H M G K G 

S E T H D S B E E 

I O T G F C B U H 

V E N J K L I R K 

R U L F H B N M I 

T E S O U R A M Q 

A Q H M B F L P A 

 



13. Que acidente doméstico pode ser causado pelos objetos abaixo? 
 

 
 

a) Queimadura.  

b) Corte.  

c) Intoxicação.  

d) Choque.  

 

14. Qual dos objetos a seguir pode ser utilizado somente por um adulto? 

 

a) 

 

c) 

 

b) 

 

d) 

 

        

 

FONTE : BURITI MAIS. 

 



EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

OBJETIVO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Nem percebemos, mas já chegamos ao mês de junho, mês da tradicional festa 

cultural no Átila. Como não podemos brincar juntos, vamos confeccionar e brincar em 

família com algumas dessas brincadeiras tradicionais. 

As brincadeiras proporcionam diversão e algumas estão veiculadas a brindes 

nas festividades, o que lhes confere um aspecto cultural.  

Ao abordar essas brincadeiras, esperamos que as crianças possam criar, soltar 

a imaginação e vivenciá-las, como conteúdo cultural e pelo prazer de brincar, 

podendo ser realizados em qualquer momento e/ou ambiente.  

Vamos nos divertir?!      

 

MATERIAIS: 

Ovo na colher: colher, bolinha de ping pong ou borracha ou de papel. 

Pião: palito de churrasco ou 1 lápis grande, 4 folhas de revista ou 1de jornal, 

cola branca. 

 

Atividade: OVO NA COLHER 

Para realizar essa brincadeira você precisará de uma colher e uma bolinha 

pequena que pode ser de ping pong, de borracha ou até mesmo de papel.  

A atividade consiste em equilibrar a bolinha na colher enquanto a pessoa se 

desloca. Você pode fazer um percurso simples andando com a bolinha apenas para 

frente, ou pode criar desafios (andar por entre os móveis da casa, em zig-zag com 

obstáculos no chão) ou até mesmo alternar a direção andando para trás e para os 

lados.  



A colher deve ser segura por apenas com uma das mãos, e você pode alternar 

a mão na próxima rodada.  

Toda vez que a bolinha cai no chão você não pode andar e precisa colocar a 

bolinha na colher de novo para continuar o seu percurso.  

Caso a criança esteja fazendo sozinha, o objetivo é cumprir a tarefa sem deixar 

a bolinha cair no chão, se estiver fazendo com outros participantes ganha quem 

conseguir chegar primeiro ao destino com a bolinha na colher.  

 

 

Fonte: blog “Tá na hora da brincadeira”. 

 

Atividade: PIÃO 

 

Como fazer o pião: enrole cada uma das folhas em forma de tubos longos, com 

espessura aproximada de um dedo (Figura 1). Aperte os tubos para que fiquem com 

forma de tiras e espalhe cola branca sobre um dos lados de cada tira (Figura 2). 

Comece a enrolar a primeira tira (o lado com cola sobre o palito). Ela deve ser colada 

a, aproximadamente, um dedo de distância da ponta do palito ou lápis. Quando você 

colar a última tira, levante ligeiramente as bordas para que o pião tenha forma de 

uma concha. Se quiser, passe a cola branca em todo o pião para envernizá-lo e 



aguarde que ele seque (Figura 3). Seu pião está pronto! Gire o palito bem 

rapidamente entre as mãos e solte o pião (Figura 4).  

Caso queira você pode decorar o seu pião com lantejoulas, canetinhas, tinta 

guache, use a imaginação e deixe o pião bem colorido e animado!!!... Depois é só 

curtir com seu pião e suas cores deslumbrantes...   

 

 

 

 

 

Figura 1          Figura 2      Figura 3  Figura 4 

Observação: Deixamos aqui somente uma sugestão de montagem de pião, 

caso alguém da família souber outra maneira de fazer o pião, pode ficar a vontade e 

ensinar a criança. O objetivo é criar e soltar a imaginação, além de interagir em 

família!!!  

IMPORTANTE A SUPERVISÃO DE UM ADULTO DURANTE A 

BRINCADEIRA, POR HAVER OBJETOS PONTIAGUDOS. 

Regras: Podem-se jogar vários jogadores ao mesmo tempo desde que todos 

tenham um pião, os piões devem ser jogados ao mesmo tempo, marca um ponto 

aquele pião que parar de girar por último. Podem-se variar as regras: ver qual deles 

derruba os outros, ou de acordo com o conhecimento dos familiares. 

Sugestão de vídeo para assistir: Brinquedo pião de papel > 

https://www.youtube.com/watch?v=2yI81wYr33o 

 

OBSERVAÇÃO: Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel antes e após 

a brincadeira. Não convidar amigos ou vizinhos para brincar; brincar somente com 

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

Coronavírus (COVID-19).  

https://www.youtube.com/watch?v=2yI81wYr33o


 

REGISTRO: EM SEU CADERNO 

 

- Como foi participar das brincadeiras? 

- Seus familiares gostaram? 

- Como foi construir os brinquedos? 

 

       Referências 

 

• BOOG, A. C.; URIZZI, E. J. Práticas Corporais e a Educação Física Escolar: 1° 

e 2° anos. 1° Ed. São Paulo: Boreal Edições: 2017. 

 

• Vídeo: Brinquedo pião de papel. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=2yI81wYr33o>. Acesso em: 03/06/2020. 

 

• Blog: Tá na hora da brincadeira. Disponível em: 

<http://tanahoradbrincar.blogspot.com/p/gincanas.html>. Acesso em: 

01/06/2020. 

 

• Pião de palito. Disponível em: <http://www.abrinquedoteca.com.br/pdf/1.pdf> 

Acesso em:03/06/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2yI81wYr33o
http://www.abrinquedoteca.com.br/pdf/1.pdf


PORTUGUÊS 

     OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

• Revisar regras de ortografia 

• Compreender o texto através da leitura feita com autonomia; 

• Localizar informações e compreender o gênero trabalhado; 

 

      CONTEXTUALIZAÇÃO:Dando continuidade as atividades realizadas em sala, 
proporcionamos as crianças a revisão de regras de ortografia e interpretação de 
gênero textual já trabalhado, objetivando reforçar seus conhecimentos com 
atividades dirigidas e significativas. 

       

COMANDA: Copiar em seu caderno APENAS o que for solicitado conforme 
escrito em cada questão e a legenda. Lembre-se de colocar a data e a matéria a qual 
corresponde esta atividade (Português).  

 

1. Faça a leitura das palavras que estão destacadas e localize na cruzadinha 

os sinônimos delas. 

Feliz -  grande – devagar – rápido - longe 

 Escreva no seu caderno, em forma de lista, apenas os simônimos (palavras 

com o mesmo significado) encontrados para as palavras.  

 



2. Complete as palavras e marcando um (X) no quadrinho correto. Copie a tabela 

em seu caderno:       

                         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra vr tr fr cr br gr dr pr 

Re___escar         

___ato         

___iga         

___ama         

___aveto         

___avo         

___ave         

Li____o         



3. No caça-palavras há 8 palavras com dígrafos, após encontrá-las, escreva-

as nos espaços abaixo da imagem. Não precisa copiar o caça-palavras, apenas as 

palavras encontradas. 

 

 

4. Escreva com S ou SS as palavras abaixo: 

Vaido____o pa____arinho pa____ado pa____eio 

va____o va____ilha pa____eio va____oura 

avi____o an___io___o cla____e ma____a 

 

 

 

 



Leia o texto abaixo: 

A MÃE-DO-OURO 

         Em Rosário, às margens do rio Cuiabá, morava 

há muitos anos um mineiro ambicioso e cruel, cujos 

escravos eram obrigados a lhe entregar, todos os dias, 

uma certa porção de ouro. 

        Um desses escravos, já velho, chamado de Pai 

Antônio, levou uma semana inteira sem encontrar um 

grão de ouro. Andava ele triste e cabisbaixo, pensando 

no castigo que ia sofrer, quando viu à sua frente uma 

linda mulher de cabelos loiros. 

         Perguntou-lhe ela o motivo de sua tristeza, e o 

escravo contou-lhe o castigo que o esperava por não 

ter achado ouro.       Disse-lhe então a bela mulher: 

         _ Vai comprar, para mim, uma fita azul, vermelha e amarela, um pente e um 

espelho, pois vou ajudá-lo.  

         O escravo velho arranjou, depressa, os objetos pedidos e os entregou à moça. 

Ela então lhe indicou um lugar onde havia muito ouro. O escravo apanhou a sua 

bateia e conseguiu recolher uma grande quantidade do precioso metal. Levou-a logo 

ao seu senhor, livrando-se, assim, do castigo que o esperava. A moça loira proibiu-

o, porém, de revelar o lugar onde se encontrava a mina de ouro. 

     Naturalmente, o senhor do escravo quis saber onde este achara tamanha 

quantidade de ouro. Mas Pai Antônio recusou-se a dizer o lugar e, por isso, foi 

cruelmente chicoteado. Todos os dias, ele recebia o mesmo castigo. Não podendo 

mais suportar tanto sofrimento, implorou à moça que o deixasse contar o segredo ao 

seu senhor. 

A moça, que era a Mãe-do-Ouro, protetora das minas, atendeu ao pedido de 

Pai Antônio. E mandou dizer ao dono do escravo que levasse vinte e dois escravos 

e cavasse a mina até o fundo. Os homens cumpriram as ordens da moça e acharam 

uma rica jazida de ouro com a forma de uma árvore. Eles cavaram, cavaram, mas 

não conseguiram chegar até ao fundo da mina. 

No dia seguinte, a moça disse ao velho que, depois do almoço, desse uma 

desculpa e se afastasse da mina. O escravo assim fez. O mineiro e os outros 

escravos continuaram cavando para ver se conseguiam retirar da terra o tronco de 

ouro com suas raízes. 

Abriram, para isso, um buraco enorme. De repente, tudo ruiu e os homens 

rolaram para o fundo da mina, sendo esmagados pela avalanche de terra que sobre 



eles caiu. Assim morreu o mineiro ambicioso e cruel. E Pai Antônio, graças à proteção 

da Mãe-do-Ouro, foi salvo e viveu mais de cem anos, tranquilo e feliz. 

Miranda Santos, Theobaldo- Lendas e mitos do Brasil- página 127. 

5. O texto que você acabou de ler é: 

a.(   ) uma lenda 

b.(   ) uma fábula 

c.(   ) um conto 

d.(   ) um mito 

  

6. Quem era a Mãe-do-Ouro? 

.................................................................................................................... 

7.Quem era Pai Antônio? 

....................................................................................................................... 

8. Qual foi o castigo do mineiro por ele ser tão ambicioso e cruel? 

.......................................................... 

 

 

Fonte: atividade adaptada do site acessaber.com.br. 

 

 

 

 

 

 

https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-portugues-lenda-mae-do-ouro-3o-ano/#more-22135


MATEMÁTICA 

    

OBJETIVOS: 

• Reconhecer que os números estão presentes no dia-a-dia. 

• Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a 

composição e a decomposição de número natural  

• Resolver situações problemas do campo aditivo, utilizando diferentes 

estratégias de cálculo. 

 

 

 

                       

CONTEXTUALIZAÇÃO: Continuaremos a realizar atividades que já fazíamos em 

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

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.  

ATIVIDADES  

       

1. LEIA O TEXTO ABAIXO E COMPLETE UTILIZANDO O BANCO DE 

PALAVRAS DE MODO QUE O TEXTO FIQUE COERENTE. 

Juliana e Gustavo estavam conversando sobre a aula de Matemática e o que 

aprenderam sobre o uso dos números no cotidiano. Entenderam que os números 

servem para representar _______________, compor _____________, expressar 

______________, estabelecer ______________... Começaram a pensar e 

perceberam que os números estão presentes em muitas situações do nosso dia-a-

dia. Gustavo lembrou que costuma ver números nos ___________________ das 

correspondências que chegam em sua casa, nos ________________ dos cartazes 

que estão nos supermercados e comércios do bairro, nas _____________ que as 

pessoas utilizam no banco ou para acessar suas redes sociais, nas ______________ 



dos alimentos, nas ______________ de trânsito, nos _____________ que as 

pessoas usam.  

 

ENDEREÇOS MEDIDAS EMBALAGENS CÓDIGOS PREÇOS 

SENHAS QUANTIDADES CALÇADOS ORDEM PLACAS     

       

2. JULIANA PROPÔS UM DESAFIO PARA GUSTAVO: COMPLETAR O 

TEXTO UTILIZANDO OS NÚMEROS DISPONÍVEIS ABAIXO. 

 

“Estamos no ano de __________, no mês de junho, que é o________ mês do 

ano e tem ________ dias. Olhando no calendário, é possível observar que há 

_______ segundas-feiras e _________ sábados. Dia _____ é o aniversário de 

______ colegas da turma: Mateus e Mariana. Neste ano, por conta da 

pandemia, aconteceu algo muito doido: o feriado de Corpus Christi que seria 

comemorado no dia _____ de junho, foi antecipado para o dia_________ de 

maio, que por sua vez tem ________ dias.” 

 

 

31 11 25 30 6º 

22 5 2.020 2 4 

 

 

 

 

               

              

 *** Para as atividades 1 e 2, não é necessário copiar os textos no 

caderno, escreva somente as respostas. Não esqueça de identificar as 

atividades que está respondendo. Se precisar, consulte o calendário 

abaixo. 

 

 

 

CALENDÁRIO DE JUNHO - 2020 

DOM. SEG. TER. QUA. QUI. SEX. SÁB. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 



       

NAS AULAS DE MATEMÁTICA, VOCÊ CERTAMENTE JÁ VIU O 

MATERIAL DOURADO, QUE É COMPOSTO POR ESSAS PEÇAS 

REPRESENTADAS ABAIXO. 

 

 
 

Fonte da imagem: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=10247 

 

 

 

3. LEIA ATIVIDADE ABAIXO E RESPONDA NO SEU CADERNO. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=10247


 

Fonte: https://docplayer.com.br/6238992-Caderno-de-atividades-e-jogos-material-

dourado-e-outros-recursos.html 

 

 

 

 

https://docplayer.com.br/6238992-Caderno-de-atividades-e-jogos-material-dourado-e-outros-recursos.html
https://docplayer.com.br/6238992-Caderno-de-atividades-e-jogos-material-dourado-e-outros-recursos.html


       

4. AS SITUAÇÕES PROBLEMAS ABAIXO ESTÃO TODAS 

EMBARALHADAS. LEIA, ORGANIZE E RESOLVA-AS EM SEU 

CADERNO. 

 

A)   

QUANTOS LÁPIS DA COR VERDE A PROFESSORA POSSUI? 

A PROFESSORA TEM UMA CAIXA COM CINQUENTA E OITO LÁPIS. 

DESSES, VINTE E TRÊS SÃO AZUIS E OS DEMAIS SÃO VERDES. 

 

 

 

 

                 B) 

QUANTAS FIGURINHAS MARCOS GANHOU NA SEGUNDA RODADA? 

AO FINAL DA PRIMEIRA RODADA DE UM JOGO, MARCOS CONTOU 
SUAS FIGURINHAS E VIU QUE ESTAVA COM 39. 

AO TÉRMINO DA SEGUNDA RODADA, ELE ESTAVA COM 67 
FIGURINHAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) 

SE EM CADA CAIXA CONTÊM  75 GOIABAS, 

QUANTAS GOIABAS HÁ EM QUATRO CAIXAS? 

UM SACOLÃO RECEBE, TODA SEMANA, CAIXAS COM GOIABAS. 

 

 

 

 

 

 



 

ATENÇÃO! 
 

 

 

 

 

NAS PRÓXIMAS PÁGINAS ESTÃO OS GABARITOS, DAS 

QUESTÕES DA SEMANA ANTERIOR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO DE HISTÓRIA – 8ª semana 

➢ RESPOSTAS PESSOAIS 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

GABARITO DE GEOGRAFIA – 8ª semana 

1)  

A-URBANA    

B- RURAL     

C- AGRICULTORES     

 D-PECUARISTAS 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

GABARITO DE CIÊNCIAS– 8ª semana 

          1- 

COISAS DA NATUREZA       

 

(CAVALOS, ÁRVORES E FRUTAS) 

 

 

COISAS INVENTADAS PELO HOMEM   

 (AVIÃO, ESTÁTUA E LIVROS) 

 

2)  

SERES VIVOS:  ÁRVORES, ALFACE, PÁSSAROS, TARTARUGAS, 

BORBOLETA, BALEIA, ROSA E CACHORRO. 

 

SERES SEM VIDA: GARRAFA, GUARDA-CHUVA, BOLA, CANETA. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 



      

GABARITO DE PORTUGUÊS – 8ª SEMANA 

 

Questão 02  

a) Ponto de Exclamação 
b) Ponto de Interrogação 

 
 

Questão 03 
 

a) Resposta pessoal. 
Sugestões: 
1-Porque a Mônica é mandona. 
2-Porque só o Cebolinha fazia a faxina. 

b) Ponto de interrogação 
c) Ponto de exclamação 
d) 2 quadrinhos 
e) ( A ) bravo 
f) ( A ) ao ar livre 

 

Questão 04 -    Pessoal 

 

GABARITO DAS ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

 

Comanda: Agora que você já fez as suas atividades, está na hora de 

conferir para verificar se tudo está correto e corrigir se houver 

necessidade. 

 

ATIVIDADES  

1. a) 180 

b) 302 

c) 59 

d) 711 

e) 240 

 

2. 



 

131 132 133 

145 146 147 

255 256 257 

275 276 277 

318 319 320 

381 382 383 

419 420 421 

465 466 467 

 

3. a)  Ela levou 31 alunos. 

b) A professora Célia levou 30 meninas. 

c) A penas 1 lugar. 

 

4. a) Corvo. 

b) Zebra. 

c) 45 anos. 

d) Golfinho. 50 anos a mais. 

e) O elefante vive 36 anos a mais. 

f) O leão e o tigre. 

g) Zebra, coruja, tigre, leão, elefante, golfinho e corvo. 

 


