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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! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

ATIVIDADE 1: 

Uma das habilidades da mente humana é lembrar. Lembrar de pessoas, fatos, 

cheiros, músicas... essas lembranças são registradas de diversas maneiras: por fotos, 

vídeos, pela tradição oral, pela memória individual e pela escrita.  

Pela escrita podemos registrar as lembranças daquilo que foi visto, ouvido, vivido, 

avaliado ou sentido. 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Imagem: https://br.depositphotos.com/100083208/stock-photo-happy-little-asian-girl-lying.html 

 

Observe a imagem acima. 

 Copie e responda as questões a seguir no seu Caderno de Atividades 
Complementares. 

a) O que a menina está fazendo? 

b) Como ela parece estar se sentindo? 
c) Será que ela está lembrando algum momento especial?  

d) Você sabe o que significa o balão na imagem?  

 

Agora, fale de você. 

 

a) Você tem alguma lembrança de um momento marcante? Qual? 

b) A lembrança que você relatou acima é boa ou ruim?  

c) Com quem você costuma compartilhar suas lembranças? 

 

 

 

https://br.depositphotos.com/100083208/stock-photo-happy-little-asian-girl-lying.html
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 ATIVIDADE 2: 

 

O Relato de memórias apresenta uma narração sobre um fato ou 

acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir 

as emoções e sentimentos expressos pela pessoa que está contando (seja escrevendo 

ou oralmente). 

No relato abaixo, será que o autor contará uma lembrança de infância ou da vida 

adulta? 

 

O polvo 
 

 
Uma das minhas diversões preferidas, quando menino, era pescar. Às vezes, 

pescava próximo a oficina da Estrada de Ferro, num córrego que não tinha mais que dois 

planos de fundura; nele havia garrafas, pedaços de cano, onde o peixe-sabão costumava 

se esconder. Eu vinha com cautela, segurava o cano tapando-lhe as duas extremidades 

com as mãos e o pegava. Pesca mais difícil era “arrastar” camarão: usava um cofo 

(espécie de cesto de palha), que vinha arrastando pelo fundo d’água, junto a areia, onde 

os camarões ficavam e os ouvia saltando dentro dele.  

Junto ao cais estava uma velha draga, enferrujada que apodrecia ali, tomada pela 

lama e pelos caranguejos. Quando a maré baixava, em volta da draga restava uma poça 

de água rasa, que era um pouco mais funda junto a hélice da popa. Certo dia, desci até lá 

e fiquei olhando a água cristalina; foi quando percebi, colado ao casco da draga um 

animal estranho, de pouco mais de um palmo – um polvo! Tentei pegá-lo, mas, num 

segundo, ele soltou sua tinta e sumiu na água subitamente escura. Que espertalhão!!! 

Até ali, polvos, para mim, eram os do cinema, enormes, que com seus tentáculos 

abraçavam submarinos e navios. Mas aquele polvinho tão pequeno e tão esperto me 

fascinou muito mais que os grandes. Como é maravilhosa a natureza: criar bichos que 

andam, bichos que voam e os que vivem no fundo do mar, a alguns dá asas, a outras 

nadadeiras e o polvo ela fez movido a jato. A natureza deu olhos aos animais para que 

vejam o mundo e se vejam, mas ao polvo lhe deu uma tinta para turvar a água e não ser 

visto! 

Ferreira Gullar. O touro encantado. São Paulo: Salamandra, 2003. 
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Conversando sobre o texto. 

Copie as questões no Caderno de Atividades Complementares e responda:  

 

a) O texto se refere a que período da vida do autor?  

b) Qual era a diversão preferida do autor quando criança? 

c) Onde ele costumava pescar? 

d) Como era o córrego onde o autor pescava? 

e) Em sua opinião, por que o título do conto é O polvo? 

f) Que sentimento o autor mostra ao escrever sobre suas lembranças de infância? 

(   ) raiva 

(   ) sono 

(   ) saudade 

(   ) vergonha 

g) Assinale as características do polvo de acordo com o narrador. 

(   ) animal perigoso 

(   ) animal feroz 

(   ) movido a jato 

(   ) grande e assustador 

 

h) Circule três palavras do texto que você desconhece, procure em um dicionário e 

registre seus significados. 

 

 ATIVIDADE 3: 

 

  Propor atividades que tenham como objetivo a formação de frases, levam a criança 

a compreender que as palavras precisam estar numa sequência para a frase ter sentido e 

ser coerente.  

1) Complete as frases com as palavras em destaque e copie-as em seu Caderno 
de Atividades Complementares. 
 
 

 

a) O  ____________ da minha casa queimou. 

b) Mandei meu ______________ para o conserto. 

c) Acho o _________________ um animal  muito grande. 

CAMELO -  CHUVEIRO -  MESA -  LIVRO -  COMPUTADOR 
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d) Minha mãe sempre pede pra eu varrer embaixo da ______________. 

E) Ganhei um _______________ de presente de aniversário. 

 

2) Forme uma frase para casa desenho, depois registre-as em seu Caderno de 
Atividades Complementares: 

 ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Imagens: Arquivo da professora. 
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MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 4: 

            Como já aprendemos, as tabelas e os gráficos de colunas nos permitem uma 

leitura rápida dos resultados de uma pesquisa. Vamos analisar os dados abaixo e ver a 

que conclusão a bibliotecária chegou.   

 

A bibliotecária de uma escola queria comprar mais livros para a biblioteca, então 

ela fez uma pesquisa para saber o gênero  (romance, ficção, comédia, história em 

quadrinho, suspense e terror) mais lidos nos últimos seis meses e colocou os dados 

obtidos em uma tabela.  

Depois, para visualizar melhor os dados da pesquisa, montou um gráfico com os 

dados da tabela. 

 

LIVROS LIDOS NOS ÚLTIMOS 6 MESES 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://ensinoereflexao.blogspot.com/2017/03/tratamento-da-informacao-atividades-com.html 

GÊNEROS 
QUANTIDADES DE 

LIVROS LIDOS 

 

ROMANCE 
100 

 

FICÇÃO 
250 

 

COMÉDIA 
200 

HISTÓRIA EM 

QUADRINHO 
350 

 

SUSPENSE 
200 

 

TERROR 
150 

https://ensinoereflexao.blogspot.com/2017/03/tratamento-da-informacao-atividades-com.html
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Registre suas respostas no Caderno de Atividades Complementares. 

a) Qual foi o gênero mais lido nos últimos seis meses? E o menos lido? 

b) Quantas histórias em quadrinhos foram lidos a mais que os romances? 

c) Que gêneros tiveram o mesmo número de livros lidos? 

d) Se o gênero romance tivesse sido lido por 50 pessoas a mais, o que mudaria na 

tabela? 

e) É mais fácil responder as perguntas acima utilizando a tabela ou o gráfico?  

f) Qual o seu gênero de livro favorito?  

 

ATIVIDADE 5: 

Muitas vezes em nosso dia a dia para resolvermos uma situação temos que fazer 

cálculos matemáticos. Use seus conhecimentos matemáticos para resolver a situação 

apresentada abaixo. 

 
Pedro é dono de uma cantina. Ele anotou as vendas da semana da seguinte 

maneira: 
 

Dias da semana Sanduíches refrigerantes salgados doces 

Domingo 10 15 20 13 

Segunda 18 20 34 9 

Terça 20 13 15 4 

Quarta 15 18 10 7 

Quinta 8 12 10 10 

Sexta 19 5 3 12 

Sábado 21 20 6 10 

 

Registre suas respostas no Caderno de Atividades Complementares. 

 

a) Nesta semana, Pedro vendeu ______________ doces. 

b) Quantos sanduíches ele vendeu durante a semana? 

c) Em qual dia da semana ele vendeu menos salgados? 

d) No sábado e domingo juntos, ele vendeu ___________ refrigerantes e 

____________salgados. 
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e) O que o Pedro vendeu mais na segunda feira?  

f) Quantos refrigerantes  ele vendeu de segunda a sexta?  

 

ATIVIDADE 6: 

Reforçando a ideia de que a multiplicação é a forma mais rápida de somar várias 

vezes o mesmo número, observe a imagem e vamos resolver as operações.   

Registre as operações e suas resoluções em seu Caderno de Atividades 

Complementares.   

 
Imagem: Maurício de Sousa Produções. 

 
Índios  X  pássaros    _______  x  ________  =  ________ 

Arara  X  índios          _______  x  ________  =  ________ 

Sol  X  pássaros        _______  x  ________  =  ________ 

Nuvens x arara          _______  x  ________  =  ________ 

Nuvens  x  índios       _______  x  ________  =  ________ 

Pássaros  x  arara     _______  x  ________  =  ________ 

Notas musicais x índios     _______  x  ________  =  ________ 
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GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 7: 

De acordo com o que já estudamos, sabemos que tudo o que está ao nosso redor 

faz parte da paisagem. Mas uma paisagem pode apresentar elementos da natureza e 

elementos construídos pelos seres vivos. Vamos ler a explicação abaixo para melhor 

compreensão.  

  

A PAISAGEM: ELEMENTOS NATURAIS E CULTURAIS 

 

Os elementos da naturais que compõem a natureza são: as formas de relevo 

(montanhas, serras), hidrografia (rios, lagos, oceanos e mares), a vegetação, etc. Já 

os elementos culturais são aqueles que são construídos pelos seres humanos, por 

exemplo casas, prédios, pontes, entre outros. 

 

https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/5SfgTHqTHJ7kC7cWDvFNGfAc7qvbhPg9YZwYstSAW3bKTAJ3xqR7j7Kt4bB

E/tema-da-aula 

 

https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/5SfgTHqTHJ7kC7cWDvFNGfAc7qvbhPg9YZwYstSAW3bKTAJ3xqR7j7Kt4bBE/tema-da-aula
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/5SfgTHqTHJ7kC7cWDvFNGfAc7qvbhPg9YZwYstSAW3bKTAJ3xqR7j7Kt4bBE/tema-da-aula
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/5SfgTHqTHJ7kC7cWDvFNGfAc7qvbhPg9YZwYstSAW3bKTAJ3xqR7j7Kt4bBE/tema-da-aula
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       Agora leia as palavras do quadro abaixo e copie-as em seu Caderno de 
Atividades Complementares, separando-as em duas colunas.  

 

MAR PRÉDIOS PLANTAÇÕES MORADIAS MONTANHAS 

RUAS FLORESTAS RIOS ESTRADAS PONTES 

 
 

ELEMENTOS NATURAIS ELEMENTOS CULTURAIS 

  

  

  

  

  

 

 

ARTES 

O picadeiro é mágico  

 Identificar elementos do circo em manifestações artísticas. 

 Identificar elementos e personagens do circo. 

 Relacionar formas sonoras com momentos e acontecimentos específicos do circo. 
 

O picadeiro é mágico 
 
 Observe a obra a seguir. 
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 Nem todo circo é de lona. Atualmente, existem espetáculos apresentados em 
galpões e teatros, mas que mantêm a alegria e a tradição milenar das artes circenses. 
 
Atividade 
 
1 – Observe a imagem O circo de Georges Pierre Seurat e responda. 

a) Quais elementos do circo você identifica? 
b) Quais são os artistas representados nessa obra? 
c) Por que você acha que o artista quis representar o circo? 
d) Quais cores o artista usou nessa obra? 
e) Tem mais cores quentes ou frias? 
f) O artista conseguiu passar a ideia de movimento nessa cena? Como ele conseguiu 

esse efeito? 
g) Na sua opinião qual tipo de música está tocando neste circo? 
h) Faça um desenho representando a parte do espetáculo circense que você mais 

gosta. Depois pinte com muito capricho! 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE: GOLFE ADAPTADO 

MATERIAIS:  

 - BLOCOS DE MONTAR OU UMA CAIXA DE PAPELÃO. 

 - BOLINHA PEQUENA (PING PONG, TÊNIS, GOLFE, ETC). 

 - CABOS DE VASSOURA. 

   

IMAGENS: ACERVO PESSOAL 

 OLÁ ALUNOS E FAMILIARES! 

 NESSA SEMANA IREMOS APRENDER UMA BRINCADEIRA QUE SE CHAMA 

GOLFE ADAPTADO. ALÉM DE SUPERDIVERTIDO, O JOGO TRABALHA A 

COORDENAÇÃO MOTORA, CONCENTRAÇÃO E CÁLCULOS. 

 NOSSA ATIVIDADE ESTÁ DIVIDIDA EM DUAS ETAPAS: CONSTRUÇÃO DO 

BRINQUEDO E TREINAMENTO E PRÁTICA DE JOGO. 

 A PRIMEIRA ETAPA CONSISTE EM APRENDER A CONSTRUIR OS 

INSTRUMENTOS PARA A PRÁTICA DO GOLFE COM MATERIAIS ALTERNATIVOS. 

 A SEGUNDA ETAPA CONSISTE EM APRENDER A COORDENAR DIFERENTES 

MOVIMENTOS E DESENVOLVER A PERCEPÇÃO DO SEU PRÓPRIO CORPO EM 

RELAÇÃO AO TEMPO E ESPAÇO EM QUE SE REALIZAM O MOVIMENTO DE 

TACADA DO GOLFE. 

 NA ETAPA DE CONSTRUÇÃO TEMOS DUAS SUGESTÕES DIFERENTES, MAS 

VOCÊS PODEM UTILIZAR O QUE TIVER EM CASA PARA CONSTRUIR SEU PRÓPRIO 

JOGO DE GOLFE. UM BRINQUEDO MUITO COMUM E BASTANTE UTILIZADO PELAS 
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CRIANÇAS SÃO OS BLOCOS DE MONTAR E SE CASO TIVER ESSAS PEÇAS BASTA 

MONTÁ-LAS FORMANDO TRÊS PEQUENAS PORTAS E NUMERÁ-LAS DE 1 A 3, 

ONDE CADA NÚMERO REPRESENTA UMA PONTUAÇÃO. 

 CASO VOCÊ NÃO TENHA BLOCOS DE MONTAR, ARRUME UMA CAIXA DE 

PAPELÃO E RECORTE TRÊS ABERTURAS (PORTAS), UMA AO LADO DA OUTRA E 

ENUMERE DE 1 A 3. 

 

 SEPARE AS BOLINHAS E O CABO DE VASSOURA PARA COMEÇAR A 

BRINCADEIRA. TOME UMA DISTÂNCIA E FAÇA UMA DEMARCAÇÃO COM FITA 

CREPE OU GIZ PARA COLOCAR A BOLINHA. UMA DICA IMPORTANTE NA HORA DE 

DAR A TACADA É MANTER A POSTURA SEGURANDO O TACO COM AS DUAS 

MÃOS E BRAÇOS ESTENDIDOS. 

 

  PARA FINALIZAR A ATIVIDADE PEGUE UMA FOLHA PARA ANOTAR O NOME 

DOS JOGADORES PARTICIPANTES E A CADA RODADA MARQUE A PONTUAÇÃO 

DE ACORDO COM O NÚMERO DA PORTA QUE ACERTAR. EXEMPLO SE A BOLINHA 

ENTRAR NA PORTA NÚMERO 3 MARCARÁ TRÊS PONTOS. 

  

 

BOM JOGO!  

  

 

 


