
3° ANO
SEMANA 2



Querido aluno, nesta semana vamos realizar 
produções  importantes para nosso crescimento. 
Por esse motivo, é fundamental a companhia da 
família para o envolvimento e a conquista de 
bons resultados na aprendizagem.

Lembramos que as atividades deste roteiro foram 
programadas para serem realizadas uma por dia. 
Você pode escolher, mas precisa caprichar e se 
esforçar para fazer tudo bem bonito!

Não esqueça: ajude sua família nas tarefas de 
casa e organize seus materiais de estudo 
sozinho!

VAMOS JUNTOS EMBARCAR EM MAIS UMA 
AVENTURA!

PARA COMEÇO DE CONVERSA



QUAL É A IDEIA?

Procure no dicionário as palavras l istadas 
abaixo. Na sequência, copie o signi�cado.

1 Emocionante: 

2 Sustento:

3 Lazer: 

4 Livro: 

Agora, coloque em ordem alfabética as 
palavras que você pesquisou no dicionário:

Qual é o seu l ivro preferido?

Conte-nos por que ele é o preferido.

LÍNGUA PORTUGUESA

Fonte: www.sumauma.net/amazonian/criancas/crianca-livro.



TELEFONE SEM FIO
Vamos brincar e aprender ao mesmo 
tempo?

Participantes:
Todos de sua família.
Frases: 
1. A vaca malhada foi molhada por outra vaca 
molhada e malhada.
2. A borracha apaga o lápis, o apagador apaga 
o giz.
Regra:  
Organizar os jogadores sentados um ao lado do 
outro em fila. O primeiro jogador diz uma fra-
se/mensagem no ouvido da pessoa seguinte. 
Cada participante, após receber a mensagem, 
fala o mais baixo possível no ouvido do jogador 
seguinte. A últ ima pessoa falará em voz alta o 
que recebeu. A mensagem muitas vezes chega 
completamente diferente!

Fiquei curiosa, como a frase chegou 
no �nal desse telefone sem �o?

Na página 16 de seu l ivro de Portu-
guês, leia sobre verbetes. Agora 
pesquise o verbete da palavra VACA, 
observando a quantidade de infor-
mações que podemos extrair.

Consulte o dicionário e escreva a se-
paração de sílabas da palavra BOR-
RACHA. 

Quais signi�cados você encontrou 
para a palavra BORRACHA?

Marque um X para que serve esse texto: 
    Dar uma notícia.         Deixar um recado.         Ensinar uma brincadeira.         Fazer um anúncio.



melancia, abacate, laranja, uva, 
abacaxi, banana, l imão, morango.

abacate, abacaxi, uva, banana, l imão, 
laranja, morango, melancia.

abacate, abacaxi, banana, laranja, 
l imão, melancia, morango, uva.

banana, laranja, uva, melancia, 
abacate, morango, abacaxi, l imão.

Risque o quadrinho em que os nomes das frutas estão escritas 
em ordem alfabética:

LÍNGUA PORTUGUESA

Observe as frutas abaixo.ATIVIDADES



HOJE O NOSSO DIA FOI MUITO DIVERTIDO, 
APRENDEMOS BASTANTE!

AGORA É HORA DE DESCANSAR, 
AMANHÃ TEM MAIS...



ATIVIDADES

MATEMÁTICA

A reta numérica abaixo representa 
a idade dos avós de Juliana.

 A idade deles é 

Observe a reta numérica.

Que número está 
faltando?  



Observe as peças do material dourado para 
completar o quadro de valores. Depois escreva os 
números por extenso.

ATIVIDADES

MATEMÁTICA



HOJE O NOSSO DIA FOI 
MUITO DIVERTIDO, 
APRENDEMOS BASTANTE!

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR, AMANHÃ 
TEM MAIS...



Estas crianças estão 
fazendo certo? Escreva 
que cuidados devem 
ter com sua audição

CIÊNCIAS

Ligue as imagens ao sentido correspondente.ATIVIDADES

CHEIRO GOSTO VISÃO AUDIÇÃO TATO



CIÊNCIAS

FONTES DE LUZ
ATIVIDADES

NATURAL ARTIFICIAL



HOJE O NOSSO DIA FOI 
MUITO DIVERTIDO, 

APRENDEMOS BASTANTE!

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR, AMANHÃ 

TEM MAIS.. .



GEOGRAFIA

Marque um X nos itens para 
que um bairro seja adequado 
à vida das pessoas.

HOSPITAL PÚBLICO
BARULHO
RUAS ASFALTADAS 
TRÂNSITO PESADO
MERCADO
BANCA DE JORNAL 
ESCOLA PÚBLICA
ÁGUA ENCANADA
ESGOTO A CÉU ABERTO
CORREIOS
POSTO POLICIAL
LIXO AMONTOADO NAS RUAS

ATIVIDADES Com o passar do tempo, as pessoas vão 
mudando a paisagem do bairro. 



Você mora onde? 

GEOGRAFIA

ATIVIDADES
Faça um desenho bem bonito para representar o lugar mais bonito 
de seu município.



Desejo que a alegria de Páscoa invada seu coração e daqueles que você ama. 
Terminamos uma semana de atividades e amanhã é feriado de Páscoa.

Vamos pintar?



APRENDEMOS BASTANTE!

AGORA É HORA DE DESCANSAR, 
SEMANA QUE VEM TEM MAIS!


