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VAMOS APRENDER UM POUCO MAIS!!!! 

Boa tarde pais ou responsáveis espero que estejam todos bem. 

Copiar no caderno de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e 

Ensino Religioso o cabeçalho. 

 

Aulas do dia 29 de março a 09 de abril. 

 

Centro Educacional Municipal Frei Silvano 

Diretora: Tatiana Guerra 

Professora: Jusara K. dos Santos 

Aluno (a) _______________________________ 

Turma 3º ano 

Turno: Vespertino 

Ano: 2021 

Água Doce, ___de ________ de 2021.  

 

Português: 

Copiar no caderno de Língua Portuguesa e responder. 

 

                                       O cachorro de Alice 

 

         Alice tem um cachorro de raça. 

         O cachorro se chama fumaça. 

         Fumaça gosta de passear com Alice. 

         Na rua, Fumaça é muito bravo. Se alguém caçoa de Alice, 

ele logo começa a latir. 

         A criançada da vizinhança acha Fumaça um cachorro muito 

valente. 

   

                                                                       Autora: Lídia M Morais 
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1) Leia o texto com atenção e complete as frases: 

 

a) ___________tem um cachorro de raça. 

b) O cachorro se chama ______________. 

c) ____________gosta de passear com _________. 

 

2). Responda: 

 

a) Como é o cachorro fumaça? 

b) Quem é a autora do texto? 

c) O que a criançada acha que Fumaça é? 

d) Qual é o título do texto? 

 

 

3) Você tem um bichinho de estimação? 

Descreva como é esse bichinho, o que ele come, se gosta de brincar, seu 

nome. 

 

4) Forme frases com as seguintes palavras: 

Passear, vizinha, valente, raça. 

 

Matemática 

 

Copie no caderno e responda: 

 

1) Resolva os problemas: 

 

a) O ônibus da escola de Mariana tem capacidade para 30 alunos. Hoje 

apenas 22 foram. 

Quantos alunos faltaram? 
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 b) Na casa de Matheus tem 10 laranjeiras, 1 mangueira, 2 limoeiros, 12 

aceroleiras e 2 bananeiras. 

 

c) Junior tem uma coleção de carrinhos de brinquedos com 128 carrinhos. 

Sua mãe quer doar 25 carrinhos. 

Com quantos carrinhos Junior ficou? 

 

d) Se a previsão do tempo é de que o dia amanheça em 20ºC 

e passe para 33ºC ao longo do dia. 

Quantos graus irá subir? 

 

 

2) Arme e efetue as operações: 

 

a) 59+62 

b) 89+45 

c) 37+42 

d) 28+14 

e) 36+24 

f) 98-45 

g) 67-34 

h) 84-53 

i) 75-44 

j) 39-26 

 

3) Decomponha os numerais como no modelo. 

 

a) 189= 100+80+9= 1 centena 8 dezenas e 9 unidades 

b) 154= 

c) 295= 

d) 295= 

e) 177= 

f) 300= 

g) 270= 

h) 315= 

i) 160= 
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 4) Escreva os números de 0 a 200. 

5) Escreva os números pares de 0 a 200. 

6) Escreva os números impares de 1 a 199. 

 

Ciências: 

No caderno de Ciências copiar e responder: 

 

                                               Água  

 

     Atualmente, muito tem se discutido sobre medidas de preservação da água. 

O planeta terra possui 97% de água salgada encontrada nos mares e oceanos, 

2% formam as geleiras que são inacessíveis e somente 1% de água doce. 

     Portanto, precisamos ter consciência sobre a preservação da água já que 

contamos apenas com 1% de água doce para nossa sobrevivência, e a cada 

dia esse pouquinho de água sofre ameaças, por falta de preservação. O ser 

humano não consegue viver sem água, ela é nossa fonte de vida, e é por isso, 

que devemos concordar que esse bem precioso deve ser preservado. 

 

1) Conversando sobre o texto: 

 

a) O texto de refere à: 

( ) Excesso de preservação de água no planeta. 

( ) Preocupação pela preservação de animais. 

( ) Falta pela preservação de água. 

 

b) De acordo com o texto possuímos no planeta: 

(  ) Mais água salgada. 

 ( ) Mais água doce.  

(  ) Mais água concentrada em geleiras. 
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No caderno de História copiar e responder 

 

História: 

 

RESPONDA: 

1) Como você vai para a escola? 

2) Pergunte para seus pais como eles iam para a escola. 

3) Qual meio de transporte que você e sua família mais utiliza? 

4) Pesquise com seus pais, avós ou bisavós quais os meios de transporte 

eles utilizavam quando eles eram crianças? 
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Geografia 

Copiar e responder no caderno de Geografia. 

                                

Leia o texto com muita atenção. 

 

A rua de Pedro 

 

 A rua de Pedro no passado era calma, com poucos automóveis circulando. 

Com o passar do tempo, houve aumento do número de moradias e lojas de 

comércio, transformando a rua calma em uma rua movimentada. A rua ganhou 

asfalto e um sinal de trânsito, conhecido como semáforo. As ruas vão se 

modificando conforme vão sendo ocupadas. As pessoas precisam ter próximo 

às suas casas, comércio, escola, hospital, transporte e muitas outras coisas 

para facilitar suas vidas. Todas essas necessidades vão transformando os 

lugares. 

 

Agora resolva as questões. 

 1 - Como é a sua rua? __________________________________________ 

2 – Você mora perto ou longe da escola? 

_________________________________________ 

3 – É possível jogar bola, andar de bicicleta ou brincar com seus amigos na sua 

rua? Por quê? __________________________________________ 
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No caderno de Ensino religioso. 

 

 

 

Assistam o vídeo o verdadeira sentido da Páscoa. 

 

Link - https://youtu.be/1gF85Hp0ev4 
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