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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 21 de junho a 02 de julho. 

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 

Apostila módulo 1 página 51. 

                                                                  RÁ! RÁ! RÁ! 

*Você gosta de dar risadas? Porque? 

*O que faz você rir, divertir-se? 

*Em sua opinião, podemos rir de tudo e em qualquer lugar? Por que? 

Leitura 1 

   Um homem resolveu comemorar seu aniversário com uma grande festa. Mas, no dia de 

sua comemoração, ele teve uma surpresa. Será que foi uma surpresa boa ou ruim? Leia o 

texto e descubra! 

1- Conversando sobre o texto 

A- Você achou o texto divertido, bem humorado? Por quê? 

B- O que você acha das pessoas que vão a festas, eventos e reuniões sem serem 

convidadas? 

2- Estudando o texto 

Fazer as atividades das páginas 52,53. 

 

                                               PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

1-Produzindo Anedota a partir de tirinhas. 



CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL FREI SILVANO 
Rua Dom Daniel Hostin/245 - Bairro: Vila Nova  - Água Doce  SC - Fone/Fax : (49) 3524-0467 
E_mail: fsilvano@aguadoce.sc.gov.br /Blog:www.freisilvano.blogspot.com 

 
Anedota é, originalmente, um caso ou acontecimento curioso, peculiar ou 

engraçado que é pouco divulgado, pois normalmente decorre em segundo 

plano de um evento mais significativo. ... Entre alguns dos principais sinônimos 

de anedota, destaca-se: piada, historieta, episódio e caso. 

 

 Uma tirinha pode ser transformada em anedota. Vamos ver como? 

       Leia a tirinha na página 54. 

Anedota contada a partir da tirinha. 

2- Ler a página 55 

Agora é a sua vez de transformar uma tirinha em anedota. Para isso, escolha umas das 

duas tirinhas apresentadas nessa página, leia as orientações de como realizar a atividade 

e mãos à obra. Seu texto deve ser no caderno. 

 

*Na tirinha, estão desenhados o cenário e as expressões faciais das personagens. Na 

anedota, é necessário explicar todos os detalhes, por isso é preciso incluir a fala do 

narrador. 

*As falas das personagens, na tirinha, são apresentadas nos balões. Na anedota, é 

necessário empregar dois-pontos e travessão para indicar as falas. 

*A linguagem deve ser simples e informal. Afinal, essa é uma característica tanto das 

tirinhas quanto das anedotas. 

3- Escrita das Palavras página 56 

Consoantes + R 
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Leia estas palavras, extraídas da anedota. 

                       ANFITRIÃO                               PENETRA 

*Que consoante aparece após a letra T nas palavras acima? 

*Diga outras que também possuem consoantes seguida dessa letra. Por exemplo, 

palavras que possuem: 

                br – cr – dr – fr – gr – pr – tr – vr 

4-Fazer as atividades das páginas 56,57,58. 

5-Copiar o texto abaixo no caderno de português e em seguida as atividades 
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                                                MATEMÁTICA 

Na apostila módulo 1 página 126. 

                                                    PLANIFICAÇÕES 

Como já estudamos, um cubo possui seis faces quadradas. 

A seguir, são apresentados seis moldes, entre eles somente três, quando recordados e 

dobrados nos locais indicados, formariam um cubo. 

Você consegue identificá-los? 
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Planificação do Cubo e do Paralelepípedo 

Veja a seguir a sequência de ilustrações e observe um cubo sendo desmontado. 

O que temos na última etapa representa uma possível planificação desta forma geométrica 

espacial. 

 

 

Veja agora a sequência em que ao final teremos uma possível planificações do 

paralelepípedo  

 

                                                           ATIVIDADES 

  1-Copie e resolva no caderno de matemática.  
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2-Represente no quadro valor e lugar, copie no caderno. 
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3-Escreva os números de 500 a 800. 

4-Escreva os números pares de 500 a 800. 

5-Escreva os números impares de 500 a 800. 

 

                                                   CIÊNCIAS                                             

 

                                         DINOSSAUROS 

*Você já conhecia algum desses personagens? 

*Você conhece algum personagem que é um dinossauros? Qual é o nome dele ou dela? 
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Na página 198 ler o texto sobre: 

                            NO TEMPO DOS DINOSSAUROS 

 

   

 

 

 

 

1-Fazer as atividades das páginas 200, 201. 

                                                

 

História 

         COTIDIANA DA FAMILIA, TAREFAS DOMÉSTICAS 
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Ler o texto. 

              Arrumar a cama, organizar os brinquedos, guardar as louças, cuidar do jardim… 

Você já parou para pensar como essas atividades podem ajudar o seu pequeno? Pois é! 

Introduzir os filhos nessas tarefas diárias traz diversos benefícios para ele e para o bem 

estar familiar. 

              Quando colaboram com as atividades domésticas, os pequenos desenvolvem 

noções de respeito, autonomia e responsabilidade, pois, ao participar do processo, eles 

passam a entender como funciona a dinâmica do lar, valorizando as atividades realizadas 

pelos pais. Além disso, eles se sentem mais próximos da família, tornando-se mais 

confiantes. 

               Mas os pontos positivos não são somente para os pequenos. Pelo contrário, a 

família de uma forma geral sente os benefícios em sua rotina, pois, quando todos 

colaboram com as tarefas domésticas, ninguém fica sobrecarregado. A família percebe que 

é dever de todos trabalhar pela organização e o funcionamento do lar, tornando o 

ambiente familiar mais compreensivo, agradável e unido. 

            Claro que, como tudo na vida, cada um tem o seu tempo e é muito importante que 

os pais se atentem a isso quando forem orientar seus filhos nas atividades diárias. Quando 

introduzidas desde o início e gradualmente, essas atividades deixam de representar algo 

ruim ou desagradável, para se tornarem parte da vida dos pequenos de maneira natural e 

saudável. 

 Acima de 8 anos 

Nesta idade, seu filho já tem mais habilidades motoras e é capaz de desempenhar 

algumas funções mais complexas, como limpar o próprio quarto, cuidar do animal de 

estimação, preparar lanches rápidos, trocar a roupa de cama, ajudar a preparar o jantar e, 

com mais alguns anos, pode até ajudar a cuidar de um irmão mais novo. 

Não se esqueça! 

Vale lembrar que é importante que meninos e meninas aprendam e ajudem nas 

tarefas, sem distinção. Também ressaltamos que o acompanhamento de um adulto 

responsável é indispensável. 

 

1-Descreva qual atividade você ajuda a fazer em casa. 

2-Como é dividida a tarefa de sua casa? 
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                                              GEOGRAFIA 

Na apostila módulo 1, página 273. 

                 AS PAISAGENS E A PROTENÇÃO DA NATURAZA 

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

*Como seria sua vida sem esses elementos? 

 Alguns dos elementos naturais presentes em nosso dia dia são o ar, a água e as plantas. 

Esses elementos são importantes recursos que utilizamos em nossa vida. 

 Na imagem abaixo, estão presentes alguns recursos da natureza. Conheça a seguir a 

importância deles. 

 

 

1-Ler as páginas 274, 275. 

2-Responder as atividades das páginas 276, 277. 

3-Ler o texto da página 278. 

4-Fazer as atividades página 279, 280, 281, 282, 283 e 284. 
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                                             ENSINO RELIGIOSO 

1-Ler o texto e responder as perguntas. 

 

 

 

 

 

 


