
Boa tarde pais ou responsáveis, espero que todos estejam bem. Atividades para mais 

uma quinzena, qualquer dúvida estou à disposição de vocês. 

Aulas do dia 24 de maio a 04 de junho. 

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  

Água Doce, ______de______ de 2021.  

 

Português 

01- Apostila modulo 1. Página 34 

                                   PRESTE ATENÇÃO 

 Todos os dias, no mundo todo, milhares de pessoas se locomovem 

pelas ruas. De que maneira elas se locomovem? 

 Qual é ou quais são os meios pelos quais você e sua família se 

locomovem? 

 As pessoas podem transitar pelas ruas como bem quiserem ou 

precisam seguir regras? Explique. 

Leitura 1 ler o texto da página 34 e 35, copiar e responder no caderno. 

 

02- Conversando sobre o texto ainda na página 35. 

 As regras que aparecem no texto colaboram para que acidentes 

sejam evitados? 

 Você costuma fazer tudo o que foi falado no texto quando anda de 

carro ou transita pela cidade? No caso seus pais que são motoristas. 

 Você acha que todas as pessoas respeitam as leis de trânsito? 



 Se pudesse dar um conselho aos motorista, qual seria? 

 

ESTUDANDO O TEXTO: Página 36. 

1- O objetivo das regras que você leu é ensinar às crianças algumas 

normas de trânsito e também algumas dicas para os pedestres. Por 

que é importante que essas regras sejam conhecidas por todos --- 

crianças e adultos? 

2- Releia o seguinte trecho do texto:  

Ao andarmos nas ruas, temos que ter bastante cuidado para que não 

soframos acidentes. Por isso, algumas dicas de prevenção de 

acidentes devem ser observadas: 

Veja o significado da palavra PREVENÇÃO  

PREVENÇÃO: ATO DE SE ANTECIPAR ÀS CONSEQUÊNCIAS DE UMA AÇÃO. 

Agora, marque as situações em que os pedestres e os motoristas estão 

prevenidos. 

        

3- Você percebeu que, em uma das situações, o motorista não seguiu 

as regras do trânsito. Escreva uma mensagem para ele, explicando a 

importância de obedecer as leis. Depois, leia. 

4-  Fazer as atividades das páginas 74 e 75, sobre o trânsito. (Atividades 

complementares). 

ESTUDO DA LÍNGUA. Pagina 37 

Sílabas  

Leia o texto da página 37. 

Agora responda oralmente, converse com seus pais sobre as questões. 

*No texto que você acabou de ler, há palavras que foram separadas, ficando 

uma parte numa linha e a outra parte na linha seguinte. Você saberia 

explicar por que houve essa separação? 

(Porque não couberam no espaço disponível da linha). 



*Podemos separar as palavras em partes de qualquer maneira? 

(Não, pois há maneiras certas de separá-las). 

*Ao pronunciarmos a palavra ANIMAIS, ela é dividida em três partes: 

 ANIMAIS= A- NI – MAIS 

*Pronuncie estas outras palavras do texto que você acabou de ler. Em 

quantas partes, isto é, som ou grupo de sons, elas são pronunciadas? 

DE= 1 sílaba 

Você= vo-cê, 2 sílabas 

Trânsito= trân-si-to, 3 sílabas 

Brasileiro= bra-si-lei-ro 4 sílabas 

 

Ao falar as palavras, cada som ou grupo de som pronunciado de uma só vez 

é chamado de sílaba. 

 

1- Fazer as atividades das páginas 38, 39, 40 e 41. 

2- Copiar o texto no caderno de português. 

 



                                           

                                               Matemática  

Apostila modulo 1 página 106. 

                                             NÚMEROS 100  

1-Leia as questões no quadro de giz e o que Caio está dizendo. 

 

 

                                   

 

 

 

*Você concorda com Caio? Por quê? 

O número CEM (100) 

Veja a seguir a representação do número 100 ou 1 centena no ábaco e no 

quadro-valor-lugar. 

NESTE ÁBACO REPRESENTAMOS O NÚMERO 100 (CEM). 

 

Números até 999 

Diversos objetos comercializados são embalados em grupos de 100, ou seja, 

às centenas.  

Para escrever de 0 a 100, quantas  

Vezes você escreverá o algarismo 7? 

Problema 2 

Para escrever de 100 a 200, quantas 

Vezes você escreverá o algarismo 7? 

 

 

Essas duas questões  

Têm respostas iguais. 



Palito é um exemplo de produto comercializado dessa forma. 

Observe nos quadros a seguir a quantidade de caixas, cada uma com 100 

palitos, e a quantidade de palitos representada em cada quadro. 

 

Ler páginas 107 e 108. 

Observar o quadro nessa página. 

                        SISTEMA ROMANO DE NUMERAÇÃO. 

Os símbolos romanos que aparecem nesta imagem (página 109) foram 

criados há mais de 2 mil anos para representar os números. 

Nessa torre, construída na Rússia há mais de 500 anos, há quatro relógios 

que utilizam a numeração romana. 

Além de serem encontrados em mostradores de relógios, os símbolos 

romanos enumeram capítulos de livros, fazem parte de nomes de diversos 

eventos e de algumas personalidades da nossa história.  

 

Na numeração romana, os números são representados por determinados 

símbolos. 

Observe a seguir algumas dessas representações: 

I=1                           V=5                            X=10 

Para representar alguns números, os romanos utilizaram a repetição desses 

símbolos. 

II= 2             III= 3                XX= 20           XXX= 30 



Para representar outros números, os romanos utilizavam a combinação de 

mais de um símbolo: 

IV= 4                                   VII= 7                                     VIII= 8 

IX= 9                                    XII= 12                                  XIII= 13 

XIV= 14                               XVI= 16                                 XIX= 19 

XXI= 21                               XXIV= 24                              XXV= 25 

XXVIII=28                           XXIX= 29                               XXXII= 32 

XXXIV= 34                          XXXVI= 36                            XXXIX= 39 

Página 111 

1- Atividades  

Fazer exercícios das páginas, 111,112, 113, 114, 115 e 116. 

 

                                                CIÊNCIAS 

Apostila Modulo 1 página 183. 

                                   TERREMOTOS E VULCÕES 

Você já ouviu falar em terremotos? 

E em vulcões? 

1- Ler páginas 183, 184 e 185. 

2- Fazer atividades das páginas 186, 187, 188 e 189. 

                                                 HISTÓRIA 

 



 

 

                                          GEOGRAFIA 

Apostila 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? 

Ler e responder as atividades páginas 269, 270, 271 e 272. 

 

                                      

 

 

 

 

 



       Ensino Religioso 

Copiar e fazer no caderno de Ensino Religioso. 

 

 

 

 


