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Olá, pais ou responsáveis espero que estejam todos bem. 

 

Aulas do dia   10 de maio a 21 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 25 fazer a leitura do texto 3, 

Galo 

O universo das palavras é muito rico em significados. Leia o poema a 

seguir para entender um pouco mais sobre isso. 

 

02- Copiar e responder no caderno, Conversando sobre o texto: Página 

26 

a) Antes de ler o poema, foi possível saber o que seria apresentado no 

texto só pelo título? 

b) Quais foram os significados da palavra Galo apresentados no 

poema? 

c) Você conhece alguma palavra que possui mais de um significado? 

Qual? 
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d) Depois de ler o poema, podemos afirmar que muitas palavras 

possuem mais de um significado? Por quê? 

 

03- Estudando o texto, ler e responder na apostila página 26. 

04- Estudo da Língua 

Uso do dicionário 

No texto ¨Palavras, palavrinhas e palavrões¨, vimos uma palavra que a 

personagem nunca tinha ouvido e também não sabia seu significado. 

Reveja-a.  

                                         PARALELEPÍPEDO 

Nesse mesmo texto, conhecemos uma palavra inventada pela 

personagem. Leia-a. 

                                  CUSFOSFÓS 

Já no texto ¨GALO¨, Observamos uma palavra que possui mais de um 

significado. Veja-a novamente com os dois significados em que é 

empregada no poema. 

 

QUE SONO! O GALO ME ACORDOU MUITO CEDO! 

ESTOU COM UM GALO NA CABEÇA. 

 

04-Sabendo disso, converse com seus pais sobre as seguintes 

questões. Copie e responda essas perguntas no caderno. 

a) Como podemos agir quando não sabemos se uma palavra 

realmente existe? 

b) O que podemos fazer para descobrir o significado de uma 

palavra que desconhecemos? 

c) Como saber se uma palavra apresenta apenas um ou mais 

de um significado? 
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05-Páginas 28, 29, 30. 

Fazer as atividades na apostila: 

 

06-Ler as páginas 31, 32 e 33. 

07- Copiar no caderno de caligrafia 

Vídeo explicando as bases para letra cursiva 

https://youtu.be/Q3nTqMgpLUg 

     

08- Copiar no caderno de caligrafia o alfabeto maiúsculo e 

minúsculo.  
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                                Matemática  

Na apostila modulo 1 página 100. 

FORMAS GEOMÉTRICAS ESPACIAIS 

REVISANDO AS FORMAS AS FORMAS GEOMETRICAS ESPACIAIS: 

 

 

 

 Página 101  

Utilizando massinha de modelar, podemos representar a forma 

de cada um desses objetos. Observe essas representações e 

verifique o nome que cada uma recebe.  
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Ler página 102. 

1) Fazer as atividades das páginas 103, 104 e 105. 

 Copiar e fazer no caderno de Matemática: 

2) Decomponhas os números: 

a) 65= 6 dezenas e 5 unidades 

b) 26 

c) 68 

d) 87 

e) 45 

f) 12 

g) 125 

h) 351 

i) 217 

j) 168 

k) 298 

l) 452 

m) 347 

n) 189 

3) Arme e efetue: 

a) 56+25= 

b) 89+15= 

c) 94+16= 

d) 37+24= 

e) 64+25= 

f) 83+67= 

g) 59-37= 

h) 26-14= 

i) 95-53= 

j) 79-64= 
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                                        CIÊNCIAS 

 Apostila modulo 1 Página 177 

 

            A Terra por dentro e por fora 

Você sabe o que existe no interior do planeta Terra? 

                        A estrutura da Terra 

     Nos capítulos anteriores você estudou os astros e observou uma 

fotografia do planeta Terra visto do espaço. Neste capítulo nós vamos 

aterrissar¨   em nosso planeta e conhecer melhor a superfície que o 

recobre e o que existe no seu interior. 

     A Terra tem formato esférico e em sua estrutura podemos destacar a 

crosta terrestre, o manto e o núcleo. 

     A crosta terrestre é a camada que forma a superfície da Terra e é sobre 

ela que vivemos. 

    O manto vem logo abaixo da crosta terrestre. É uma camada pastosa e 

muito quente, apresentando temperaturas muito altas. 

     O núcleo é a região central da Terra, com temperaturas mais altas que 

as do manto. 

      Envolvendo todo o planeta, existe a camada de ar que recebe o nome 

atmosfera. 
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Ler as páginas 178.179. 

1) Fazer as atividades nas páginas 180, 181 e 182. 

 

                                           História  

 Apostila modulo 1 página 246 

Nós estudamos que: 

 Existem espaços públicos e privados. 

 Em uma cidade podem haver ruas e bairros com características 

muito diferentes, como bairros residenciais, comerciais e 

industriais. 

 Para que todos tenham boas condições de vida, é necessário o 

acesso aos serviços públicos. 

 Existem alguns bairros onde não há serviços públicos, o que dificulta 

muito a vida de seus moradores. 

 Os bairros costumam oferecer locais destinados ao lazer de seus 

moradores. 

 Todo bairro tem uma História. Há bairros, inclusive, que apresentam 

forte influência cultural de seus moradores. 

 

Copiar e responder no caderno de História. 

 

Atividade Entrevistando 

1- Para saber um pouco da história do seu bairro, com a ajuda de um 

de seus familiares, procure conhecer as informações a seguir: 

a) Quantos anos tem o seu bairro? 

b) O bairro em que você mora possui algum tipo de influência cultural? 

Em caso afirmativo, qual cultura mais influência o lugar onde você 

vive? 

c) Por que os seus familiares escolheram esse lugar para viver? 

d) A sua casa faz parte da história do seu bairro, ela já passou por 

reformas ou transformações? Em caso afirmativo, quais foram as 

modificações realizadas. 
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Procure descobrir, também, alguns fatos importantes que ocorreram na 

sua casa. Se quiser, você pode ilustrar a sua pesquisa com desenhos, feitos 

por você ou por seus familiares, que mostrem alguns aspectos da história 

da sua moradias. 

 

2) Sua escola também faz parte da história do bairro. Faça uma 

pesquisa e procure conhecer a história de sua escola. 

 

Converse com seus pais e procurem descobrir as seguintes 

informações: 

a) A data de fundação da escola; 

b) Se ela já passou por reformas e o que foi modificado. 

c) Se seus pais estudaram na mesma escola que você vem. 

d) Como era a Escola na época que eles estudaram aqui. 

 

                                         GEOGRAFIA 

 

Apostila modulo 1 página 268 

               O SER HUMANO E A TRANFORMAÇÃO DAS PAISAGENS 

As paisagens mudam ao longo do tempo? 

Você já observou alguma mudança na paisagem de sua rua ou de seu 

bairro? 

Por que essas mudanças ocorrem?  

Observe as fotos da página 268 leia o texto e veja a diferença. 

Na página 269 

 

AS PESSOAS, OS LUGARES E O TEMPO 

1) Atividades das páginas 269, 270 271 e 272 todas responder na 

apostila. 
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                                  Ensino Religioso. 

1) Copiar no caderno de Ensino Religioso o poema e responder à 

questão a seguir. 

 

Como podemos valorizar as pessoas que convivem com nós? 

1) Escreva um pequeno texto explicando como valorizar as 

pessoas. 

 

 

http://www.freisilvano.blogspot.com/

