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Olá pais ou responsáveis, espero que todos estejam bem. Atividades para mais uma 

quinzena, qualquer dúvida estou à disposição de vocês. 

Aulas do dia 7 de junho a 18 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  
Ano: 2021 
Água Doce, ______de______ de 2021.  
 

                                            PORTUGUÊS  

 

Apostila Modulo 1 página 42. 

Leitura 2 

Continuamos a estudar sobre o trânsito. 

1- Ler o texto da página 42. 

2- Fazer as atividades das páginas 43,44, 45. 

Leitura 3 página 46 

1- Um problema sério ocorre tanto nas cidades como nas rodovias é o excesso de 

velocidade. Leia o cartum e repare na mensagem.  

 

Copiar no caderno de português. 
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2- Conversando sobre o texto 

a- Descreva o que você vê na imagem. Em sua opinião, por que esses fatos 

aconteceram? 

b- Qual é o objetivo do autor ao fazer um texto como esse? 

3- Fazer as atividades das páginas 47,48 e 49. 

4-  Copiar o texto abaixo e resolver as atividades: No caderno de português. 

Viva a Pipa 

 

Trabalhando o texto: 

a- Qual o título do texto e qual o nome do autor? 

b- De onde foi retirado o texto? 

c- O que faz com que a pipa subia alto? 

d- Por que a pipa é feliz? 
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                                                             MATEMÁTICA 

Na apostila módulo 1 página 117, capitulo 5. 

NÚMERO 1000 

Nesse capítulo estudaremos sobre o número 1000.pegue sua apostila vá até a Página 

118 e observe as diversas maneiras que podemos representar o número 1000. 

Antecessor e Sucessor 

Agora na página 118 estudaremos sobre antecessor e sucessor. 

Antecessor número que vem antes. 

Sucessor número que vem depois. Veja: 

Números Ordinais 

Ao números ordinais são utilizados para representar a ordem ou a posição de um 

elemento em uma fila, lista ou relação. 

Observe como alguns números ordinais são escritos por extenso, isso está na página 119 

AGORA É SUA VEZ DE MOSTRA O QUE APRENDEU: 

1- Fazer as atividades das páginas 120,121, 122, 

2- Arme e efetue, no caderno de matemática. 

a) 91+62= 

b) 37+25= 

c) 88+15= 

d) 72+59= 

e) 67+45= 

f) 29+18= 

g) 61+27= 

h) 98-36= 

i) 67-27= 

j) 55-33= 

 

                                                         

        CIÊNCIAS  

Na apostila módulo 1 página 192, capítulo 5. 

Fósseis 

Vejam as foto a seguir: 
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O que são Fósseis? Na página 193. 

Como os fósseis são formados? Na página 194. 

1- Fazer atividades das páginas 195 e 196. 

2-  

                                                                             HISTÓRIA 

 

Família e Diversidade 
 

 

 

                                                Família antiga ou moderna? 

José Leon Macedo Fernandes 

Eu sou do tempo que, quando eu ia com meus pais na casa de meus avós, ao 

chegar lá, tínhamos que pedir benção e beijar a mão de avós e tios. Nas reuniões dos 

adultos, as crianças não participavam da conversa e, quando estavam presentes, não 

podiam se manifestar. Neste tempo, eram muito fortes os conselhos e os exemplos de 

pais e avós, e prevaleciam a autoridade, educação e o respeito pelos mais velhos. A vida 

girava em torno da família. 

Os mais velhos eram a referência da família. A partir das orientações e 

decisões deles, se definia como a família deveria se portar e agir na sociedade, como a 

qual agremiação participar, também eram definidas posições religiosas, culturais, 

sociais, laborais e tudo que poderia dizer respeito à vida de cada membro da família, 
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fosse no âmbito familiar ou social. Nos dias de hoje, as famílias formam vários núcleos 

dentro de uma grande família de avós, pais, filhos, netos e bisnetos. 

Cada núcleo, com suas peculiaridades e identidades próprias. No meu núcleo 

familiar, me reúno com minha esposa e filha para tomarmos chimarrão e trocarmos 

ideias sobre a casa, a família, o fim de semana e nossas atividades do dia a dia. Depois, 

cada um vai para os seus afazeres laborais e funcionais, que ocupam parte ou todo o 

dia. 

Na família moderna, cada membro tem sua vida própria, seus interesses, sua 

agremiação, sua religião, Podemos fazer nossas escolhas de forma independente, 

consultando ou não os membros mais velhos da família. Estas decisões nos dão o direito 

de acertar ou errar e sermos os únicos responsáveis por nossas ações. 

Portanto o que é a família hoje? Ela continua sendo a nossa referência? Que 

tipo de família eu tenho e que tipo de família eu quero para os meus filhos e netos? Qual 

é a melhor família: a antiga ou a moderna? 

1- Após ler o texto me fale um pouco sobre sua família: 

2- Faça um desenho das pessoas da sua família: 

 

                                                      Geografia 

 

Na apostila módulo 1 página 274. 

                            AS PAISAGENS E A PROTEÇÃO DA NATUREZA 

*Quais elementos naturais estão presentes em seu dia a dia? 

*Como seria sua vida sem esses elementos? 

1- Ler os texto das páginas 273,274 e 275. 

2-Fazer as atividades das páginas 276, 277. 

3-Ler o texto da página 278 e responder as atividades das páginas 279, 280, 281, 282, 

283 e 284. 
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      ENSINO RELIGIOSO 

 

1- Fazer um poema para sua família. 
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