
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
 
3º ano - SEMANA DE 22 DE JUNHO DE 2020 
 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE: JOGOS E BRINCADEIRAS 

 

Nesta temática de Brincadeiras e Jogos vamos trabalhar como atividade uma dinâmica (brincadeira) para que vocês 

possam praticar em casa, junto com os seus familiares. Vamos trabalhar concentração, atenção, noção espacial e 

socialização.  
 

Descrição da Atividade: 

Nome da Brincadeira: Brincadeira do Comando  

1-Uma pessoa será o COMANDANTE da atividade e os outros participantes ficarão em pé, de frente para o comandante; 

2- O COMANDANTE irá falar uma palavra e todos os COMANDADOS vão repetir o gesto que o comandante falou, desde 

que, antes disso ele tenha falado a palavra “COMANDO”. EXEMPLO:  

3- O comandante falou “comando cabeça”, todos vão colocar as mãos na cabeça. 

4- O comandante vai falar “comando barriga”, todos vão colocar falar as mãos na barriga. 

5- O comandante vai falar “comando joelho”, todos vão colocar as mãos nos joelhos.  

6- O comandante vai falar “comando nariz” e todos vão colocar as mãos no nariz. 

 

Observação: Caso o Comandante não fale a palavra ”comando”, não é para os comandados fazerem nenhum gesto. 

Exemplo: Se o comandante falar “nariz” não é para colocar as mãos no nariz, pois ele não disse as palavras “Comando 

nariz”. Se um participante colocar as mãos no nariz, ele será eliminado desta rodada, passará a ser juiz e ficará vendo se 

os outros participantes vão errar também. O último participante que sobrar sem ter errado, será o Comandante na 

próxima rodada. 
 

Após o término desta atividade registre no caderno: 1-Você conseguiu acertar todos os movimentos? 2-Foi fácil ou difícil 

acompanhar os comandos? Por quê? 3- Quem participou da atividade com você e quais foram os vencedores deste 

desafio?  

 

Dica do Professor: Esta dica deve ser praticada em todas as nossas aulas, portanto antes e após as atividades propostas 

higienize as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Essa recomendação é importante para evitar o contágio pelo 

Coronavírus (COVID-19).   

 

Importante lembrar que a atividade deve ser registrada no caderno e entregue quando retornarmos à escola. 

BOA ATIVIDADE! 
 

 
 
 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

ATIVIDADE: AS POPULAÇÕES E AS CIDADES 

 

1 ) Observe as figuras abaixo. Elas estão relacionadas às discussões sobre diferentes moradias que fizemos em sala de 

aula anteriormente. Observe as diferenças entre elas, pense nas casas do seu bairro, da sua cidade, nas diferenças que 

existem de um bairro para o outro, e depois responda a questão abaixo. 

 



              

 Fonte: http://www.telesintese.com.br/instituto-claro-e-central-unica-das-favelas-juntos-na-luta-contra-o-virus/ 

http://aconteceunoticia.com.br/Jornal/2019/03/07/andamento-para-construcao-dos-predios-da-cohab-esta-avancando/ 

 

 Você sabia que o direito de uma moradia digna (água encanada, energia elétrica, internet e gás) é um direito 

previsto em nossa Constituição, que é a nossa maior Lei?  

Baseado em nossas discussões em sala de aula e nas duas figuras acima, faca um pequeno texto abordando sua 

opinião sobre moradia digna para todos. 

 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS 

ATIVIDADE: O SOLO – LEIA OS TEXTOS E RESPONDA AS QUESTÕES 

 

Na atividade de hoje, continuaremos a estudar o solo. Desta vez, trataremos sobre a atividade de mineração tão 
fundamental para a vida humana quanto as atividades de agricultura e pecuária, que estudamos na semana passada.  
 
Pela mineração o homem retira do solo matérias-primas  para fabricação de diversos objetos.  Sem estes minérios não 
teríamos a maioria dos meios de transportes, comunicação , eletrodomésticos, equipamentos médicos e até objetos 
simples, como utensílios de cozinha. 
Estes materiais saem do solo em sua forma bruta, parecidos com uma rocha, passam por processos de refinaria, 
separação e purificação até chegar à fabricação das peças.  

 

 

 
Por exemplo, o plástico é um derivado do  petróleo. Isso significa que o petróleo é a matéria-prima para fazer o 
plástico. Estojo da escola, bonecas, carrinhos, bolas, peças de carros e motos, além de muitas outras coisas, são feitas 
deste material.  
                                                

                                                              
Plataformas marítimas – exploração de petróleo                                                  Cadeiras de plástico 
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/exploracao-extracao-petroleo.htm                                https://www.westwing.com.br/guiar/plastico/                                                                                                         
 

Como objetos que usamos se 
relacionam com o solo ? 

http://www.telesintese.com.br/instituto-claro-e-central-unica-das-favelas-juntos-na-luta-contra-o-virus/
http://aconteceunoticia.com.br/Jornal/2019/03/07/andamento-para-construcao-dos-predios-da-cohab-esta-avancando/
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/exploracao-extracao-petroleo.htm
https://www.westwing.com.br/guiar/plastico/


                                                                                                                                      
                                                                
 
 
Usados na construção de casas,fabricação de automóveis, eletrodomésticos e ferramentas. Além de minério de ferro, O 
Brasil também é grande explorador de bauxita, que dá origem ao alumínio, usado, por exemplo, na fabricação de 
panela.  
 

                             
Extração de minério de ferro  
https://www.mineralex.net/a-extracao-do-ferro-da-rocha-como-tudo-acontece/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A atividade de utilizar o solo para a fabricação de objetos garante o trabalho e o sustento de diversas famílias.  
 

  

Artesã fabricando panela de barro 
 http://www.maiorviagem.net/paneleiras-de-goiabeiras/  

O ferro e o aço é outro minério muito 
presente no nosso cotidiano.  

O solo é a matéria-prima para 
fabricação de peças de  barro 
como panelas, telhas, tijolos etc. 

Brinquedos de plástico – 
HTTPS://br.pinterest.com/pin/815362707511859198/ 

 

https://www.mineralex.net/a-extracao-do-ferro-da-rocha-como-tudo-acontece/
http://www.maiorviagem.net/paneleiras-de-goiabeiras/


 

 
 

 

 
 
Um bom exemplo é o caldeirão da bruxa, do livro “A bruxa e o caldeirão”, do autor José Leon Machado.  O caldeirão é 
feito de cobre.               
 

                            
A bruxa e o caldeirão                             
Autor: José Leon Machado                                  

 
                   
 
 
 
 
 
 
O cobre foi o primeiro metal a ser usado pelo homem como substituto da pedra, na confecção de armas, ferramentas 
de trabalho etc.  
 
Descrição da atividade  
 

 
 
 
 
 
.  

 

 

 
Referência Bibliográfica  
Materiais Extraídos do solo – 3º ano – Professora Juliana Rodrigues. Aline Silva e Margareth Polido https://novaescola.org.br/plano-de-
aula/1976/materiais-extraidos-do-solo 
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/cobre-ocorrencia-obtencao-industrial-propriedades-e-utilizacao.htm 
https://br.pinterest.com/pin/815362707511859198/  
https://www.mineralex.net/a-extracao-do-ferro-da-rocha-como-tudo-acontece/  
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/cobre-ocorrencia-obtencao-industrial-propriedades-e-utilizacao.htm 

 
 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

ATIVIDADE: LEIA OS TEXTOS E RESPONDA AS QUESTÕES 
 

Nas atividades anteriores, você teve a oportunidade de fazer a leitura do livro:  A bruxa e o caldeirão - do autor José 

Leon Machado. Na página 6, a bruxa decidiu ir à feira. Hoje nós vamos descobrir um pouco sobre esse ambiente tão 

comum no nosso dia a dia. Leia os textos e responda no seu caderno: 

O cobre é outro metal utilizado 
para fazer utensílios, ferramentas 
e acessórios.  

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/cobre-ocorrencia-obtencao-
industrial-propriedades-e-utilizacao.htm 

Curiosidade:
:  

Escolha um objeto que você usa todo dia e escreva em seu caderno: 

a) Nome do objeto; 

b) Do que é feito cada parte (plástico, tecido, metal, etc); 

c) Qual a matéria - prima de cada parte; 

c) Desenhe o objeto. 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1976/materiais-extraidos-do-solo
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1976/materiais-extraidos-do-solo
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/cobre-ocorrencia-obtencao-industrial-propriedades-e-utilizacao.htm
https://br.pinterest.com/pin/815362707511859198/
https://www.mineralex.net/a-extracao-do-ferro-da-rocha-como-tudo-acontece/
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/cobre-ocorrencia-obtencao-industrial-propriedades-e-utilizacao.htm


                                                        História e origem das feiras 
 

“O termo “feira”, deriva do latim “feria” e significa dia santo, feriado ou dia de descanso, posto 

que os comerciantes, preocupados em vender o excedente da produção, se reuniam próximo das 

Igrejas aos domingos (dia do senhor) para comercializar seus produtos, já que eram os locais que 

apresentavam o maior fluxo de pessoas.” 

 

 https://www.todamateria.com.br/historia-e-origem-das-feiras/ 2) “Pelas feiras l” 

  

Feira em Recife 

 

 

 
:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feira-livre-de-

casa-amarela-recife-1a.jpg?uselang=pt-br 

 

  
Cena de uma feira. Miniatura extraída de um 

manuscrito de “Cavaleiro Errante” de Thomas 

III de Saluces  

 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scène_de_foire

_-_ca_1400_-_BNF_Fr125 59_f167.jpg 

 

 

Atividade:  

1) Você já foi na feira? Quais dias da semana tem feira na sua rua, ou bairro? 

2) Quais tipos de produtos são encontrados nela? Você acha que são os mesmos da feira que a bruxa foi? 

3) Das imagens acima, qual você acha mais parecida com a feira do seu bairro? 

 

 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS 

ATIVIDADE: LEIA OS TEXTOS E RESPONDA AS QUESTÕES 

 
1-CABEÇALHO – Escreva no caderno. 
 
Nome de Escola: _________________________________   
Nome do aluno: __________________________________   
Dia da semana: ________________________________   
Diadema, (dia) _______ de (Mês) _______ do ano de _____________   
Hoje o dia está:_________________ (Ensolarado) (Nublado), (Chuvoso).   
Desenho do Dia: _______________   
(se estiver ensolarado desenhe um lindo dia de sol), (se estiver nublado desenhe um lindo dia com nuvens), (se estiver 
chuvoso desenhe um lindo dia de chuva). 
 
 
2- COPIE A TABELA NO CADERNO: 
 

             Tabela alfabética letras cursivas maiúsculas 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feira-livre-de-casa-amarela-recife-1a.jpg?uselang=pt-br
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feira-livre-de-casa-amarela-recife-1a.jpg?uselang=pt-br


 
https://www.soescola.com/wp-content/uploads/2017/07/tabela-letras-do-alfabeto.jpg Acesso:09/06/2020 

 
 

3)  FOMOS À  FEIRA E COMPRAMOS VÁRIOS LEGUMES E FRUTAS. ESCREVA O NOME DAS MERCADORIAS                                    
 

 

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

 

https://br.depositphotos.com/stock-photos/laranja.html acesso 15/06/2020 

 
 
 
 
   ______   _______   ______   ______  ______  _______ 
 

https://www.infoescola.com/frutas/banana/ ACESSO 15/06/2020 

 
 

 
 
     _____   _____  _____  _____   _____   ______   ______ 
 
 
 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/12/01/abacaxi-melhora-a-digestao-e-aumenta-a-imunidade-veja-9-beneficios.htm ACESSO 15/06/2020 

 
 

 
 
 
  
       _____   ______   ______   ______  ______ 
 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/04/06/limao-ajuda-na-digestao-veja-7-beneficios-dessa-fruta-citrica.htm ACESSO 15/06/2020 

 
 
 
 
       _____   ____   ____   _____   _____   _____ 
  
https://www.hiperideal.com.br/alface-crespa-hidroponica-un/p ACESSO 16/06/2020 
 

https://www.soescola.com/wp-content/uploads/2017/07/tabela-letras-do-alfabeto.jpg
https://br.depositphotos.com/stock-photos/laranja.html
https://www.infoescola.com/frutas/banana/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/12/01/abacaxi-melhora-a-digestao-e-aumenta-a-imunidade-veja-9-beneficios.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/04/06/limao-ajuda-na-digestao-veja-7-beneficios-dessa-fruta-citrica.htm
https://www.hiperideal.com.br/alface-crespa-hidroponica-un/p


 
 
 
 
                
      
    _____   _____   ______  ______   _______  _______   _____ 
 

https://tempodecozimento.com.br/cenoura/ ACESSO 16/06/2020 

 
 
4 – TEM UM MISTÉRIO ESCONDIDO EM NOSSA COMPRA, TEM ALGO ERRADO. DESCUBRA O QUE É? 
RESPOSTA: _________________________________________________________________________ 
 
Não se preocupe tente resolver o mistério na próxima atividade daremos a resposta. 
 
5 - COMPLETE AS FRASE UTILIZANDO OS ADJETIVOS. 
ADJETIVOS PODEM SER UMA: característica, qualidade, estado, aparência das mercadorias. 
Escreva no caderno. 
 

DOCINHA AZEDO MADURA ÁCIDO PEQUENA VERDE SABOROSO 

 
A)  A LARANJA  É  DOCINHA. 
B) A  BANANA ________________ 
C) O  ABACAXI_________________ 
D)  O  LIMÃO __________________    
E)  O ALFACE__________________ 
F) A CENOURA_________________ 
G)  O ARROZ.__________________ 
 
6 -  ORGANIZE AS SÍLABAS E DESCUBRA QUAL É A PALAVRA. Escreva no caderno. 
 

                      MÃO                       LI 

 
A PALAVRE É   _____________________ 

 

LA JA RAN 

 
A PALAVRA É _________________ 
 

ROZ AR 

 
A PALAVRA É _________________ 
 
 
 
7 –  COMPLETE COM A LETRA QUE FALTA – E DESCUBRA QUAL É O NOME DA FRUTA –  Escreva no caderno 
 

A  A  A  I 

 
 
8 – COMPLETA COM A SÍLABA QUE FALTA E DESCUBRA QUAL É O ADJETIVO. Escreva no caderno 
 

                SA                     RO  

 
   

https://tempodecozimento.com.br/cenoura/


VAMOS LER A HISTÓRIA   “ A BRUXA E O CALDEIRÃO”.  
 

Você pode pesquisa a história no link abaixou ou ampliar as páginas para fazer a leitura.  
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/pv00001a.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/pv00001a.pdf


 
 
 
 

Referências: 
Livros didáticos, Link,Fontes e figuras 
https://www.soescola.com/wp-content/uploads/2017/07/tabela-letras-do-alfabeto.jpg Acesso15/012/2020 

https://br.depositphotos.com/stock-photos/laranja.html acesso 15/06/2020 
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https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/12/01/abacaxi-melhora-a-digestao-e-aumenta-a-imunidade-veja-9-beneficios.htm 
ACESSO 15/06/2020 
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15/06/2020 
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https://www.soescola.com/wp-content/uploads/2017/07/tabela-letras-do-alfabeto.jpg
https://br.depositphotos.com/stock-photos/laranja.html
https://www.infoescola.com/frutas/banana/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/12/01/abacaxi-melhora-a-digestao-e-aumenta-a-imunidade-veja-9-beneficios.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/04/06/limao-ajuda-na-digestao-veja-7-beneficios-dessa-fruta-citrica.htm
https://www.hiperideal.com.br/alface-crespa-hidroponica-un/p
https://tempodecozimento.com.br/cenoura/
https://www.movenoticias.com/2015/03/cientistas-descobrem-forma-de-deixar-o-arroz-menos-calorico/


DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

ATIVIDADE: LEIA OS TEXTOS E RESPONDA AS QUESTÕES 

 

Na atividade de português, vocês leram o livro “A bruxa e o caldeirão”, de José Leon Machado, com ilustrações 

de Alexandre Bandeira Rodrigues, sobre uma bruxa que estava com um caldeirão furado. Na atividade de hoje vamos 

resolver situações-problema sobre o livro para resolver, no caderno, o que já aprendemos sobre multiplicação, 

subtração, medidas de capacidade e tempo. 

 

1) No caldeirão da bruxa cabiam 5 litros de poção mágica. Sabendo que cada litro equivale a 1000 ml, quantos 

ml cabem no caldeirão:  

a) 500 

b) 200 

c) 5.000 

 

2) Pelo furo do caldeirão vazava 1 litro de poção mágica por dia. Se a bruxa ficasse com este caldeirão furado 

durante um mês, quantos litros ela perderia?  

                         http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/pv00001a.pdf 

 

3) A bruxa foi na feira comprar outro caldeirão: 

 

  http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/pv00001a.pdf 

 

Na primeira barraca o preço era 150 reais, e na segunda barraca, 130 reais. Calcule a diferença entre os dois 

valores?  

 

4) Após o almoço a bruxa ligou a TV e viu que tinha um programa com um apresentador que só contava 

mentira. Irritada, ela resolveu fazer uma poção mágica para transformar o rapaz num sapo. Na receita ela 

usou: 

65 ml de água da chuva 

13 ml de suor de mosca 

10 ml de saliva de besouro 

 

Com quantos ml vai ficar a poção?                 

      http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/pv00001a.pdf 
 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/pv00001a.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/pv00001a.pdf


DISCIPLINA: ARTE 

ATIVIDADE: RELEITURA 
 

Com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre os elementos que constituem as festas populares, em especial as 

festas juninas, vamos observar essas imagens da pintora Anita Malfatti e do Heitor dos Prazeres. 

 

 https://images.app.goo.gl/DU37f5XYX5GQwBvn9 
 

 

 https://images.app.goo.gl/zRkdJwBvBXJ5GeEw8 

 
 

A nossa atividade que é a releitura consiste em reproduzir uma das imagens utilizando o seu próprio corpo como 

personagem, convide seus familiares para fazerem parte dessa obra. Se caracterizem como se estivessem indo para uma 

festa junina e façam a mesma pose dos personagens que estão nos quadros, fazendo assim a sua própria obra de arte. 

Usem a sua criatividade, materiais, roupas, chapéu, maquiagem, improvisem um cenário. Se puder registrem com uma 

foto, um desenho ou simplesmente divirtam-se em casa fazendo a sua festa junina em família. 

Vejam alguns exemplos de Releitura. 

 

 
https://images.app.goo.gl/wtLMtu9edmnoKy7W8 

 
https://images.app.goo.gl/o1heZpFsdMor2onx7 

Lembre-se que o registro das atividades é importante. Aproveitem !!! 

https://images.app.goo.gl/DU37f5XYX5GQwBvn9
https://images.app.goo.gl/wtLMtu9edmnoKy7W8
https://images.app.goo.gl/o1heZpFsdMor2onx7

