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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 05 de julho a 21 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                Ano: 2021 

Água Doce, ______de______ de 2021.  

 

                                   PORTUGUÊS 

Na apostila modulo 1 

Página 50 

Leitura 2     

                                              O ELEFANTE 

O elefante, quando a gente vê ele pela primeira vez, não sabe se a cara dele é 

atrás ou na frente, já que a gente sempre ouviu falar na tromba do elefante mas quando a 

gente conhece ele não sabe se a tromba é a fininha ou a mais grossa. O elefante é um bicho 

muito triste, ao contrário do macaco, principalmente o macaquinho. Agora, noutro dia, a 

professora perguntou: “Onde se encontram os elefante?”, mas eu acho que os elefantes 

são muito grandes e dificilmente alguém perde um. 

1-Ler o texto e responder as atividades das páginas 60, 61 e 62. 

LEITURA 3 página 63 e 64. 

2-Ler o texto e responder as atividades das páginas 65,66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72. 

3-Copiar e responder no caderno de português. 
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                                                    MATEMÁTICA 

Na apostila módulo 1 pagina 134. 

                                   

1- Fazer as atividades das páginas 135, 136, 137, 138, 139. 

2- Leia com ateção cada um dos problemas, copie em seu caderno e resolva-os: 
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3- Arme e efetue: 

a- 59+68 

b- 35+67 

c- 97+64 

d- 52+29 

e- 16+34 

f- 81+81 

g- 96-43 

h- 36-25 

i- 86-53 

j- 66-34 

k- 57-31 

    Ciências 

Na apostila página 202. 

                               ANIMAIS NO AMBIENTE  

*Em sua opinião, o que é um animal? 

*Diga o nome de um animal de que você gosta e explique por quê? 

*Diga o nome de um animal de que você não gosta e explique por quê? 

Ler sobre os animais nas páginas 202, 203,204e 205. 

1- Fazer as atividades das páginas 206, 207, 208, 209, 210, 211 e  212. 
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                                                  HISTÓRIA 

                                     Indígenas no Brasil 

 

Os povos indígenas habitam as terras brasileiras há milhares de anos. Seu processo 

de ocupação é muito anterior à chegada dos povos europeus. 

De acordo com alguns pesquisadores, antes da ocupação europeia, existiam cerca 

de 5 milhões de povos nativos somente no território que atualmente corresponde ao 

Brasil. 

Já no continente americano, dados apontam que as populações originárias somavam cerca 

de 100 milhões de pessoas. 

Esta vasta população era formada pelos mais variados povos, com etnias, línguas, 

costumes, tradições e crenças distintas. 

Atualmente, os indígenas brasileiros correspondem a aproximadamente 0,47% da 

população do país. Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, cerca de 60% viviam em territórios indígenas 

reconhecidos pelo governo federal. 

Estima-se que cerca de 324.834 indígenas moram em cidades e 572.083 se fixam em 

áreas rurais. Entre as regiões do país, o norte é que mais concentra povos indígenas. 

1- Responda as questões: 

a) Vocês moram em casa ou apartamento? 

b) Moram com quantas pessoas? 

https://escolaeducacao.com.br/povos-indigenas-no-brasil/
https://escolaeducacao.com.br/o-que-e-etnia/
https://escolaeducacao.com.br/quantas-linguas-indigenas-existem-no-brasil/
https://escolaeducacao.com.br/regioes-do-brasil-regioes-e-seus-estados/
https://escolaeducacao.com.br/regiao-norte/
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c) O que vocês costumam comer no café da manhã, almoço e jantar? 

d)  Como você e sua família costumam se vestir? 

e)  O que vocês mais gostam de fazer no tempo livre? 

f)  Vocês comem à mesa ou no sofá? 

 

                                              GEOGRAFIA 

A Importância da Reciclagem para o Meio Ambiente 

Devido à grande quantidade de lixo gerada todos os dias no mundo, a reciclagem 

vem se tornado uma atitude indispensável para a manutenção da saúde das pessoas e 

também do planeta. 

A importância da reciclagem também está ligada ao desenvolvimento sustentável, 

que engloba, não só o meio ambiente, mas também aspectos sociais e econômicos. Isso 

porque, quando descartamos os produtos de forma adequada, agregamos valor ao 

processo e ao material, já que melhoramos os índices de reaproveitamento, barateamos o 

custo de produção e estimulamos o crescimento da reciclagem. 

 

Entenda mais sobre reciclagem 

O reaproveitamento ou reutilização de resíduos consiste em transformar um 

determinado material já beneficiado em outro. 

Economicamente, a reciclagem motiva o aumento de riquezas, uma vez que as empresas 

usam desse processo para redução de custos no processo produtivo, à medida que 

contribuem para a preservação do meio ambiente. Com a fabricação de produtos 

reciclados, há a preservação da natureza, redução da poluição e contaminação do solo, 

além da economia de energia. 

 

Vantagens da reciclagem 

As maiores vantagens da reciclagem são a minimização da utilização de fontes 

naturais, muitas vezes não renováveis; e a minimização da quantidade de resíduos que 

necessita de tratamento final, como aterramento, ou incineração, contribuindo para a 

preservação do meio ambiente. 

A reciclagem também é capaz de reduzir a acumulação progressiva de resíduos a 

produção de novos materiais, como por exemplo o papel, que exigiria o corte de mais 

https://meuresiduo.com/categoria-1/a-importancia-da-reciclagem-para-o-meio-ambiente/
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árvores; as emissões de gases como metano e gás carbônico e as agressões ao solo, ar e 

água; fatores incrivelmente negativos em relação à vida do nosso planeta. 

A sustentabilidade estimula as formas alternativas de reciclagem, além da 

armazenagem em local autorizado para tratamento. Ela pode ser a solução para o lixo 

inorgânico. O fato é que milhares de toneladas de lixo são recolhidas diariamente nos 

hospitais, nas escolas, fábricas e residências e a tendência é aumentar mais a quantidade 

de lixo produzido. Diante desta realidade, o que deve ser feito? 

 

Você faz a sua parte? 

Existem formas simples e caseiras para reaproveitar alguns materiais. Uma forma de 

fazer a reciclagem doméstica é reaproveitar as garrafas de plástico, uma vez que é possível 

fazer peças decorativas e de utilidade com esse tipo de material. Outro exemplo é o óleo 

de cozinha ou óleo de fritura que pode virar sabão de ótima qualidade. E, por fim, aqueles 

que moram em áreas com quintal grande e, com bastante terra, poderão também enterrar 

boa parte do lixo orgânico, que irá se transformar em adubo natural. 

 

1- Responda: 

a) Na sua casa é feita a separação do lixo? 

b) Na sua casa tem horta onde o lixo orgânico pode ser utilizado para fazer adubo 

natural? 

Vamos conhecer as lixeiras dos lixos reciclados. 
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                       ENSINO RELIGIOSO 

Você aprendeu a AMAR, SER BONDOSO. CARINHOSO...  

Agora você tem sonhos 

Sonhos que se tornarão possíveis  

Porque você pode mudar o mundo e  

Fazê-lo mais justo para todos. 

 

01 - Leia o poema abaixo com muita atenção: 

EU TENHO UM SONHO  

Eu tenho um sonho, lutar pelos direitos dos homens.  

Eu tenho um sonho, tornar nosso mundo verde e limpinho.  

Eu tenho um sonho de boa educação para as crianças.  

Eu tenho um sonho, de voar livre como um passarinho. 

Eu tenho um sonho, ter amigos de todas as raças.  

Eu tenho um sonho, que o mundo viva em paz e em parte alguma haja guerra.  

Eu tenho um sonho acabar com a pobreza na Terra. 

Eu tenho um sonho, eu tenho um monte de sonhos... 

Quero que todos se realizem. 

Mas como? 

Marcharemos de mãos dadas e ombro a ombro para que os sonhos de todos se realizem!!! 

Agora é sua vez: 

01 - Escreva um pequeno texto falando sobre seus sonhos. 

 


