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Boa tarde pais ou responsáveis espero que estejam todos bem. 

 

Aulas do dia   26 de abril a 7 de maio. 

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

e Ensino Religioso o cabeçalho. 

 

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: 

01 - Na apostila modulo 1 na página 22 fazer a leitura do texto 2, 

 ESTOU COM A PULGA ATRÁS DA ORELHA 

O texto fala sobre uma expressão popular muito utilizada em nosso dia a 

dia. Quem nunca a ouviu, porém, fica tão confuso quanto a menina, que 

não sabia o que era um paralelepípedo. Divirta-se com a leitura. 

 

02 - Copiar no caderno de língua portuguesa e responder as questões. 
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03 - Separe as silabas das palavras: 

Cravo: 
Desmaio: 
Despedaçada: 
Rosa: 
Brigou: 
Doente: 
Sacada: 
Visitar: 
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04 - Copiar no caderno de Caligrafia o alfabeto maiúsculo e minúsculo. 

 

 

 

                                      Matemática 

Atividades: 

01 - Na apostila realizar as atividades da Página 91 

02 – Escreva em seu caderno os números até 99   

03 - Uma maneira ágil de contar quantidades é agrupando-as de 2 

em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, por exemplo. 

a) Conte de 2 em 2 até 20. 

b) Conte de 3 em 3 até 60. 

c) Conte de 4 em 4 até 80. 

d) Conte de 5 em 5 até 100. 
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04 – Na apostila página 92 

Agrupando para contar 

Podemos facilitar a contagem de uma quantidade de objetos ou 

elementos separando-os em montes ou grupos. Observe na 

página 92 a seguir as situações apresentadas e os agrupamentos 

propostos.  

Agrupamento de 10 em 10 

Depois que ser humano teve a ideia de agrupar objetos, surgiu 

também a necessidade de registrar esse agrupamentos. 

Como vimos, os egípcios criaram alguns símbolos para 

representar os agrupamentos. 

Copie no caderno de matemática os símbolos da página 93. 

Agrupamento com Ábaco 

05 - Ler o texto e copiar no caderno página 94. 

Fazer as atividades das páginas 95, 96, 97, 98 e 99. 

06 - Copiar e responde no caderno de Matemática. 

 

1) Resolva os problemas: 

 

a) Numa sala há 42 poltronas ocupadas e 9 poltronas vazias. 

Quantas poltronas há nessa sala? 

 

b) Paulo tem 48 reais e quer comprar um carrinho miniatura. 

Para conseguir comprar o carrinho, ele precisa de mais 25 

reais. Qual o preço do carrinho? 
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c)  Em um jogo de basquete, Oscar marcou 28 pontos no 

primeiro tempo e 14 pontos no segundo tempo. Quantos 

pontos Oscar marcou nesse jogo? 

 

 

d) Num ônibus há 24 passageiros em pé e 46 sentados. 

Quantos passageiros há no ônibus? 

 

e) Fábio deu 18 figurinhas para João e ainda ficou com 16. 

Quantas figurinhas ele tinha? 

07 -  Copiar o quadro abaixo no caderno e resolver as questões: 
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Ciências 

01 – Apostila modulo 01 - Página 168. 

Ler o texto da página e copie no caderno. 

                                                O SOL  

      O sítio está mergulhado na escuridão. Toda a família está 

dormindo. Lá fora, a coruja, o burro e o cachorro quebram o 

silêncio das estrelas: uns vigiam, outros caçam. De repente, a 

criança é despertada pelo canto do galo. 

     Levanta-se e olha pela janela(...). 

     Pouco a pouco, começa a vislumbrar uma luz difusa, como uma 

noite menos escura. Depois, o Sol aparece no horizonte. É o 

começo de um novo dia.  

     Essa cena pode ter acontecido ontem. Ou há mil anos(...) 

Autora: Sylvie Baussier, Pequena história do temo. 

São Paulo: Edições SM, 2005. P.10. Tradução de Pauline Alphen. 

 

02 – Na apostila ler os textos que é pedido abaixo: 

O dia e a Noite - página 169. 

A iluminação da Terra - página 170. 

A importância do protetor solar -  páginas 171,172. 

 

03 -Fazer as atividades para sala das páginas 172,173. 

04 -  Leia o texto da Página 174 Por que o GIRASSOL ACOMPANHA 

O SOL? Responder as atividades das páginas 175,176. 
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História 

Existem ambientes públicos, e privados. 

Públicos é onde todos podem frequentar. 

Privados é onde só podemos ir quando somos convidados. 
 

01 – Ler na apostila Página 232 NOSSA RUA, NOSSO BAIRRO 
 

Em que rua e bairro fica sua moradia?  

O lugar onde você mora oferece aos moradores serviços, como 

ruas asfaltadas, coleta e tratamento de esgoto? Você sabe quem 

deve fornecer esses tipos de serviço na sua cidade? 
 

02 - AS RUAS copiar no caderno o texto da página 232. 

Ler as páginas 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239. 
 

03 - Fazer as atividades das páginas 241, 242, 243, 
 

04 –- As atividades das páginas 245, 246, valera nota. 
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Geografia 

COMO PERCEBEMOS OS ELEMENTOS DA PAISAGEM 

Será que é possível conhecer uma paisagem sem olhar para ela? 

Feche os olhos e tente perceber a paisagem ao seu redor. 

Você escuta algum som? Sente algum cheiro. 

Pelos outros sentidos, formas, sons, cheiros, façam esse 

exercício em outros lugares, como em sua casa. Só por favor não 

façam esse exercício sozinhos. 

       A visão é um dos sentidos do corpo mais comumente utilizado 

para a observação das paisagens, mas também podemos percebê-

las utilizando os outros sentidos, como o olfato, o tato e a audição.      

Com esses sentidos, muitos deficientes visuais, por exemplo, 

conseguem perceber as paisagens dos lugares. 

      Leia a História em quadrinhos da personagem Dorinha, que é 

deficiente visual e conta com a ajuda de seu cãozinho, o Radar. 
 

01 - Ler o texto da página 259. E responder a pergunta. 
 

02 - Ler a página 260. Fazer as atividades das 261, 262. 
 

03 - Ler a página 263 e responder as perguntas. 
 

Ler o texto PARA SABER MAIS PÁGINA 264. 
 

04 - Atividades das páginas 265, ler a página 266, e responder as 

atividades 1 e 2 na página 26 
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Ensino Religioso. 

Leia o poema do dia das mães. 

 E faça um pequeno poema para homenageando sua mãe por tudo 

que ela faz por você. 
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