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Boa tarde pais ou responsáveis espero que estejam todos bem.  

HOJE COMEÇAREMOS A ESTUDAR JUNTO COM A APOSTILA.  

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

Religioso o cabeçalho.  

Aulas do dia 12 a 23 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  

Um mundo de palavras.  

Leitura 1   

Todos sabemos que existem muitas palavras diferentes e que podem ter diferentes 

significados.  

Leia o Texto:          PALAVRAS, PALAVRINHAS E PALAVRÕES  

  

Atividades:  

Conversando sobre o texto:  
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1) Escreva com suas palavras o que você entendeu sobre o texto.  

2) Ao ler o título da história, você conseguiu imaginar sobre o que se tratava?  

           Agora vamos testar nosso conhecimento sobre o texto.  

Estudando o texto:  

Responda as perguntas das páginas 12,13 e 14.  

Escreva o alfabeto maiúsculos e minúsculo no caderno.  

  

MATEMÁTICA  

  

Página 83  

Números no dia a dia.  

  

Podemos observar que usamos os números em muitas situações do nosso dia.   

Leia o texto sobre a história dos números.  

Copiar no caderno os   

Símbolos Egípcios  

Símbolos Romanos  

Símbolos Maias  

  

As 87 e 88 atividades para sala, copiar e responder numa folha separada, pois 

será uma atividade que valera nota.  

Fazer as atividades 1,2, e 3 das páginas 89 e 90.  

  

No caderno faça os números de 300 a 450.  

Faça os números pares de 300 a 450.  

Faça os números impares de 301 a 349.  

  

Escreva como se lê:  

  

235:  

163:  

109:  

148:  

205:  
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298:  
215:  

124:  

100:  

200:  

132:  

222:  

300:  

  

  

  

HISTÓRIA  

  

O lugar onde Moramos.   

Ler o texto da página 221  

Como é o lugar onde você mora?  

As moradias são todas iguais? Porquê?  

  

Pessoa diferentes moradias diferentes.  

  

Observe as fotos das páginas 222 e 223.  

  

Descreva em seu caderno como é sua moradia, seu quarto o lugar onde mora.  

  

Para saber mais: Você conhece ou já viu a moradia das Famílias 
Indígenas na página 224 tem algumas fotos de moradias dar tribos 

indígenas.   

  

Copiar no caderno o texto:   

A história da moradia.  

  

Fazer as atividades das páginas 226, 227, 228 e 229.  
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Observe outros tipos de moradias.  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

        

  

       

  

            

Atividades   das páginas 230 e 231.   
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CIÊNCIAS  

  

Astros  

Observe as imagens:  

 

  

   

  

Assista ao vídeo sobre os astros:  

  

https://youtu.be/fYQoK0Qc3kc  

  

Escreva no caderno o que você vê em cada foto.  

  

Ler o texto da página 164.  

LEMBRETE que Terra com a letra maiúscula se refere ao planeta e terra com 

letra minúscula, ao solo.  

  

Atividades da página 165, 166 e 167.  

  

  

  

                   

  

  

  

  

                                               

  

  

https://youtu.be/fYQoK0Qc3kc
https://youtu.be/fYQoK0Qc3kc
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GEOGRAFIA  

  

 Página 253  

  

As paisagens dos lugares:  

  

Segundo o geógrafo Milton Santos, a paisagem envolve, além dos 

elementos visíveis, os volumes (formas), as cores, os sons e os odores 

presentes em determinado espaço, portanto, a paisagem, segundo esse 
teórico, é mais do que apenas o que a visão abarca.   

  

Observe a paisagem ao seu redor e descreva ela no caderno.  

Atividades da página 254.  

  

  

Paisagens porque são diferentes?  

  

Você vê a diferença entre a foto do TRECHO DO PARQUE 

NACIONAL DA CHAPADA DIAMANTINA, na Bahia,2016 e a foto dos 

BAIRROS DO REDUTO E UMARIZAL, em Belém, Pará, 2018.  

Qual a diferença entre essas fotos?  

  

Fazer os exercícios das páginas 265, 257 e 258.  
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ENSINO RELIGIOSO  

  

Copiar no caderno.  

  

          EMPATIA SIGNIFICADO: “No dicionário, uma das definições diz 
que ela é a capacidade de si identificar com outra pessoa, de sentir o 

que ela sente e de querer o que ela quer. Em resumo, poderíamos dizer 

que ter empatia é se colocar no lugar do outro.”  

  

         Como podemos trabalhar nossa empatia com os outros seres 

humanos, no período difícil, onde muitas pessoas estão 

desempregadas, perdendo seus entes queridos. Será que conseguimos 

nos pôr no lugar dessas pessoas.  

         Podemos aprender alguma coisa com a situação que nossa sociedade está 

passando.  

  

          

 Atividade:   

Em poucas palavras escreva como podemos nos ajudar a passar por esse 
momento que estamos vivendo.  

      

  

  

  

  

  


