
 



 

 

 

 

 

 

 

      AOS EDUCANDOS E SUAS FAMÍLIAS,  

 

 Conforme o Decreto nº 7751, de 15 de Junho de 2020, ficam estendidas até 28 

de Junho de 2020, as nossas atividades à distância, quando serão reavaliadas, ou a 

qualquer tempo, caso necessário. 

 Essa semana faremos revisão dos conteúdos trabalhados até aqui para que 

possamos retomar questões que não ficaram muito claras e dar oportunidade para 

que todos possam acompanhá-las. 

 Trouxemos como início das atividades, um conto africano, pois acreditamos ser 

essencial apresentarmos diferentes culturas e contextos aos nossos alunos.  

 Devemos, desde cedo, oferecer um repertório variado de leituras, pois elas são 

essenciais à formação de princípios e valores praticados nos grupos sociais aos quais 

pertencemos. 

Lembramos que as atividades realizadas deverão ser apresentadas aos 

professores, assim que retornarmos à escola. 

Continuamos contando com a colaboração de um adulto para que as 

atividades sejam realizadas e agradecemos, mais uma vez, por toda dedicação de 

vocês! 

 

 

 

 

 

  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EMEB Profª Annete Melchioretto 

Rua Manoel Mota, 20 – Eldorado 

Tel: 4043 5019 



Bom estudo a todos! 

Professores do 3º  ano 

 



 



 

 

 

 

                                                                   

Adaptação feita por Joice Barros 

Disponível em : https://pt.slideshare.net/erikavecci1 -do-tambor-africano 

 

GOSTOU DO CONTO? 

NESSE CONTO FALA SOBRE UMA CIDADE CHAMADA GUINÉ BISSAU. VOCÊ 

SABE ONDE FICA? 



ENTÃO VAMOS VER! 

 

Guiné-Bissau, 

oficialmente República da Guiné-

Bissau, é um país da África 

Ocidental que faz fronteira com 

o Senegal ao norte, Guiné ao sul e ao 

leste e com o Oceano Atlântico a 

oeste. O território guineense abrange 

36.125 quilómetros quadrados de 

área, com uma população estimada 

de 1,6 milhão de pessoas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9-Bissau  Acesso em 17/06/2020 

 Você também pode assistir a contação desa história em: 

https://youtu.be/xummjpKHcjQ 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

No grupo de atividades dessa semana (do 190 ao 199) continuaremos 

trabalhando com leitura e interpretação de texto. O tema inicial, trata- se de um texto 

do folclore brasileiro. As histórias do folclore foram passadas pelas gerações mais 

velhas e até hoje são contadas para as novas gerações. Na escola aprendemos desde 

pequenos a ouvir as histórias do folclore, pois, são histórias que falam sobre a nossa 

própria cultura e tradição brasileira. 

Já o texto instrutivo, faz parte do nosso cotidiano e tem como característica nos 

orientar sobre um determinado assunto. Como por exemplo: uma receita de bolo e 

uma bula de remédio, que são considerados textos instrutivos pois, para fazer um bolo 

precisamos ler a receita explicando o modo de fazer e para fazer uso de um remédio 

precisamos ler a bula que também ensina o modo correto de usar. 

As atividades de leitura e interpretação de situações problemas são importantes 

para que o aluno desenvolva o raciocínio lógico, construa estratégias próprias de 

resolução e elabore respostas. As operações de subtração fornecem ao aluno a 

técnica de encontrar os resultados de modo prático e assim relacionando o sentido 

dos cálculos mentais e operacionais. 

          A interpretação textual sobre o tema “Água”, tem o objetivo construir a 

compreensão global sobre o texto lido, unificando e relacionado informações implícitas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senegal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9-Bissau


e explícitas do texto. Fazendo os alunos refletirem e registrarem estratégias de uso 

consciente da água no nosso dia a dia. Aliadas às atividades anteriores, esperamos 

contribuir para a compreensão do uso adequado da água. 

Revisaremos os tipos de áreas existentes em nossa sociedade, pois essas 

características estão associadas ao processo de formação do local e às pessoas que 

nele vivem. Cada área possui suas particularidades, que estão associadas a sua 

ocupação e ao local em que se encontram. 

Lembramos ainda sobre os hábitos e costumes dos povos indígenas, primeiros 

habitantes do Brasil, com o objetivo de mostrar sua cultura e a diversidade do nosso 

povo. Como também, compreender um pouco da sua história, que merece ser contada 

e conhecida por todos nós, pois faz parte da construção da nossa nação.  

Obs: Além dos sites mencionados nas atividades, utilizamos também arquivos 

pessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ler e interpretar o texto 



 Ler e interpretar o texto 

  



 Resolva as situações problema. 

 

 

 

 

 

 

 



 Resolva as operações de subtração 



 

 

 

 

A ÁGUA DO PLANETA 

Que a maior parte do nosso planeta é coberta de água, isso é algo que todos 

conhecem, mas você já se perguntou quanto do nosso planeta é realmente composto de 

água?  Devemos levar vários fatores em questão, mas a princípio, podemos afirmar que 

a água preenche 71% da superfície da Terra, enquanto que 29% é composto por 

continentes e ilhas. 96,5 de toda a água da Terra está nos oceanos como água salgada, 

enquanto que apenas 3,5% são lagos de água doce e água congelada presa em geleiras 

ou calotas polares. Quase toda a água doce do mundo está em forma de gelo: 69% pra ser 

mais exato.  

     Além da água em forma de gelo, existe também uma quantidade surpreendente 

de água doce em forma líquida, sob a superfície da Terra. Se pudéssemos reunir toda a 

água doce (líquida) da Terra em uma única gota gigante (como mostra na imagem). Apesar 

de parecer muito, repare que a gota maior de água só existe quando incluímos toda a água 

salgada nessa conta. 

       De acordo com a salinidade, podemos dividir a água em doce, salobra e salgada. 

A água doce apresenta pouca quantidade de sal (cloreto de sódio), sendo assim, apesar 

do termo, devemos deixar claro que ela não apresenta açúcar. 

Essa é a água mais utilizada pelo homem e encontra-se 

disponível em rios, lagos e reservas subterrâneas. Estima-se 

que ela represente apenas 2,5% do total de água do 

planeta. 

A água salgada é aquela rica em sais dissolvidos, 

principalmente o cloreto de sódio. Esse tipo de água é 

encontrado nos mares e oceanos e compõe cerca de 97,5% de todo o total de água 

existente na Terra. 



https://www.galeriadometeorito.com/2014/12/qual-e-porcentagem-de-agua-na-terra.html/ Acesso em 

16/06/2020 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/a-agua.htm/ Acesso em 16/06/2020 

ECONOMIA DE ÁGUA 

Como sabemos, a água é um bem natural precioso. Embora encontrada em 

grande quantidade no planeta Terra, seu tratamento é caro e trabalhoso.   

Alguns especialistas afirmam que, se o consumo de água continuar nos níveis atuais 

(considerando o alto desperdício), futuramente poderemos enfrentar sérios problemas 

de falta de água. Além de colaborar com o meio ambiente, a prática de economia de 

água e seu consumo consciente, podem gerar uma boa economia na conta de água 

no final do mês. 

  

Dicas de como economizar água (consumo consciente de água) 

  

- Ao escovar os dentes e se barbear, manter a torneira fechada; 

  

- Fechar a torneira enquanto ensaboar as louças e talheres; 

  

- Usar a máquina de lavar roupas na capacidade máxima; 

  

- Na hora do banho, procurar se ensaboar com o chuveiro desligado e procurar tomar 

banho rápido; 

  

- Não deixar que ocorram vazamentos em encanamentos dentro da residência; 

  

- Usar a descarga no vaso sanitário apenas o necessário. Manter a válvula sempre 

regulada; 

   

- Utilizar regador no lugar de mangueira para regar as plantas; 

  

- Usar vassoura para varrer o chão e não a água da mangueira; 

  

- Lavar o carro com balde ao invés de mangueira; 

  

- Captar a água da chuva com baldes. Esta água pode ser usada para lavar carros, 

quintais e regar plantas; 

  

https://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/economia_agua.htm/ Acesso em 16/06/2020 

https://www.galeriadometeorito.com/2014/12/qual-e-porcentagem-de-agua-na-terra.html/
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/a-agua.htm
https://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/economia_agua.htm


 Vamos sugerir formas de economizar água 

 



 Vamos aprender sobre a quantidade de água disponível no 

nosso planeta 

 

 



TIPOS DE BAIRROS 

       Geralmente os bairros são compostos por casas, praças, parques, escolas, 

mercados, igrejas, edifícios residenciais e edifícios comerciais.           

Alguns bairros também possuem hospitais, shoppings, restaurantes, etc. E a parte 

mais importante dos bairros é a comunidade, ou seja, as pessoas que moram lá. 

 

ELES TAMBÉM PODEM SER CLASSIFICADOS DA SEGUINTE FORMA: 

 Bairros residenciais: são aqueles que há muitas residências, e o comércio é bem 

pouco ou não existe. 

 

 

 

 

  Bairro comerciais: são os que tem 

estrutura própria para as atividades de comércio, 

não são apropriados para residências.  

 

 

 

 

 Bairros Industriais: são os que tem infra-estrutura própria para as atividades 

indústriais pequenas, médio e grande porte... 

 

 

 

 Tem ainda, aqueles que apresentam construções 

antigas, museus, fatos que ajudaram na fundação do bairro ou da cidade, sendo 

essas áreas históricas.    

 

 

 



 Identifique os tipos de bairros 



 Identifique os tipos de paisagem 



 Identifique atividades e objetos da cultura indígena 

 

 



 Identique hábitos da cultura indígena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          ARTE  

Professora: Lais  

Objetivo: Conhecer e apreciar cantigas de ninar e acalantos populares brasileiros.  

Tarsila do Amaral (1886-1973) foi uma das mais importantes artistas do 

Brasil. Após passar dois anos em Paris, retorna a São Paulo em 1922 para integrar 

o “Grupo dos Cinco”, que defende as ideias da Semana de Arte Moderna e toma 

a frente do Movimento Modernista do país. 

Tarsila pintou o quadro “A Cuca” no começo de 1924 e escreveu à sua filha 

dizendo que estava fazendo 

uns quadros “bem 

brasileiros”, e o descreveu 

como “um bicho esquisito, 

no meio do mato, com um 

sapo, um tatu, e outro bicho 

inventado”. 

Tarsila usou cores alegres e 

que lembram o Brasil, 

usando imagens estilizadas e 

as cores com vários matizes, 

deixando uma imagem que lembra a infância. 

1. Atividade: Vamos cantar uma canção de ninar. 

Nana neném 

Que a cuca vem pegar 

Papai foi na roça 

Mamãe foi trabalhar 

Nana neném 

Que a cuca vem pegar 

Papai foi na roça 

Mamãe foi trabalhar 

Cantiga popular 

2. Atividade: Veja acima o quadro da cuca feito pela Tarsila do Amaral, 

depois em seu caderno, desenhe um animal que você gosta.  

 

http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/tarsila-do-amaral/
http://www.historiadasartes.com/nobrasil/arte-no-seculo-20/modernismo/semana-de-arte-moderna/


EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSORES ANDRÉ E MARCOS 

 

ATIVIDADE: CORRIDA DA VASSOURA 

 

Continuando com nossas atividades práticas em família, agora será uma 

brincadeira divertida em que é exigido algumas aptidões físicas. Uma delas é 

equilibrar um objeto na mão e se deslocar ao mesmo tempo, complicado? Vocês 

verão que não!  

Pode parecer difícil, porém com a prática, vocês verão que vai melhorando, 

conforme for competindo nessa corrida divertida. É uma prova muito legal, além 

de exigir rapidez, envolve também concentração.  

Vale lembrar que essa brincadeira é realizada nas gincanas dos jogos juninos.  

 

Materiais necessários: Para fazer a prova, serão necessários cabos de vassouras. 

 

Faça no chão uma linha de largada e uma linha final para a chegada (início e fim). 

Cada concorrente deve sair equilibrando uma vassoura na palma da mão, ou na 

ponta dos dedos (sempre deve estar com as mãos abertas), e ir em direção à 

chegada. Quem chegar primeiro vence a prova. 

A vassoura não pode cair e caso caia, o participante deve voltar à linha de largada 

e iniciar a prova novamente. 

Em caso de mais 3 participantes a brincadeira pode ser realizada em revezamento, 

como nas provas de atletismo no revezamento, em que os atletas passam o bastão. 

 

Nesta atividade devem-se utilizar marcas no chão. Fica a critério das 

possibilidades em que se encontra na casa e espaço disponível, quintal, etc. 

 

Obs. É importante ficar atento ao espaço para não ter mais obstáculos no trajeto, 

entre a largada e chegada, início e fim, e o teto seja livre para essa caminhada ou 

corrida com a vassoura que será equilibrada na palma das mãos. A sugestão é que 

se possível essa brincadeira seja realizada no quintal.  

 

Esperamos que possam se divertir e aprender, interagindo em família. 


