
3° ANO
SEMANA 7



PARA COMEÇO DE CONVERSA
Estamos iniciando mais uma semana de 
atividades!

Vamos continuar a construção do nosso portfólio?

Lembre-se: quando você voltar para a escola, 
terá  que mostrar para os seus coleguinhas e 
entregar à professora! 

Continue caprichando muito!

Peça ajuda a alguém de sua família. Fazer 
junto é muito legal!



ATIVIDADES Leia a história e responda às questões.

A patinha Esmeralda
Meu nome é Esmeralda. Antes de nascer, eu era assim, um ovo!
Depois de um tempo, quebrei a casca e saí de dentro, e agora 
sou uma patinha.
Aí, eu vi que tinha muitos irmãos patinhos. E todos eles gostam 
de banho de sol pela manhã. Eu também!
Então, eu �co com muita sede.
Mas sou desastrada e muitas vezes caio na tigela ao tomar água.
Os patos gostam de se refrescar nadando no lago. 
É uma aventura muito divertida.
Certa vez, um ganso correu atrás de mim. 
Acho que os gansos não gostam de patinhos como eu.
Os patos adultos comem milho. Mas eu sou pequena, por isso 
como farelo de fubá com água para não me engasgar.
No �nal da tarde, mamãe pata �ca contente ao ver seus �lhotes 
em �la atrás dela, voltando para casa.

Qual é o título da história?

Qual é o nome do personagem 
principal?

O que os patos gostam de fazer?

O que os patos comem?

LÍNGUA PORTUGUESA



a) Quem escreveu o bilhete?

b) Para quem o bilhete foi escrito?

Em que dia o bilhete foi escrito?

d) Qual é o assunto do bilhete?

ATIVIDADES
É um tipo de texto que contém mensagens curtas e 
l inguagem informal. É uti l izado entre pessoas que 
apresentam familiaridade.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o bilhete e depois responda 
às perguntas.

Bilhete

Querido Paulinho,

Fui ao shopping comprar o 
presente do papai.

Após o café, arrume seu 
quarto e faça sua l ição.

Beijos,
Mamãe
05/08/2020



ATIVIDADES

Baseado nos seus 
conhecimentos sobre o 
gênero de texto 
bilhete, responda às 
questões a seguir.
Se tiver dúvidas, releia 
seu l ivro de Língua 
Portuguesa nas 
páginas 33 e 34. 

LÍNGUA PORTUGUESA

De acordo com o que estudamos sobre as características 
do bilhete, assinale somente as a�rmativas verdadeiras.

(  )  Bilhetes são textos geralmente curtos e simples.

(  ) Os bilhetes devem ser sempre enviados pelo correio.

(  )  Os bilhetes devem ser enviados dentro de envelopes, 
contendo os dados do destinatário e do remetente.

(  )  É necessário escrever o CEP ao enviar um bilhete.

(  )  Remetente é aquele que envia uma carta ou bilhete.

(  )  Atualmente, cartas e bilhetes não são mais uti l izados 
como meios de comunicação.

(  )  Os bilhetes precisam ter selo de identi�cação.



APRENDEMOS 
BASTANTE! 

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR. 

AMANHÃ 
TEM MAIS.



QUAL É A IDEIA? Retas numéricas

Um dos recursos usados para localizar e registrar os números é a reta numérica. Nela, os 
números são registrados em ordem crescente (do menor para o maior), da esquerda para 

a direita. Consulte seu l ivro nas páginas de 16 a 19 e responda às questões.

Você já uti l izou uma régua?

Para que ela serve?

Como os números estão 
dispostos?

MATEMÁTICA

A distância entre os números é a mesma?

Em que outros instrumentos os números estão 
dispostos em uma reta?



ATIVIDADES

MATEMÁTICA

Observe a reta numérica e veja que ela apresenta um intervalo de 100 
em 100 que vai crescendo conforme percorremos a reta para a direita.

Agora que você observou a reta, responda 
às duas questões:

Qual é o antecessor do número 5500?

Qual é o sucessor de 5300?



ATIVIDADES

MATEMÁTICA

Leia o desa�o com atenção: 
Numa corrida de bicicleta, após percorrer alguns metros, os cicl istas deveriam parar nos pontos 
indicados e seguir as orientações. No ponto A, deveriam tomar água. No ponto B, veri�car os 
pneus da bicicleta e, no ponto C, realizar uma pausa de dois minutos. Sabemos que o ponto C 
�ca a 15 metros do ponto B.

Complete a reta numerada e responda às questões.

A quantos metros corresponde o 
ponto A? 

A quantos metros corresponde o 
ponto B? 

Em que local da reta deve ser colocado o 
ponto C? 

Qual o intervalo que a reta numerada 
apresenta?



ESPERO QUE VOCÊ 
TENHA GOSTADO 

DAS ATIVIDADES DE 
MATEMÁTICA.

POR HOJE É SÓ.



GEOGRAFIA

Trecho da letra da canção 
Paisagem da janela, de 

autoria de Lô Borges (1972).

Leia o conteúdo da página 33 do seu l ivro, que trata sobre 
paisagens nos municípios, e prepare-se para resolver as 
questões a seguir.

Há no nosso ambiente muitas coisas para 
percebermos. Quais as semelhanças e diferenças 
entre as paisagens descritas na canção Paisagem 
da janela e as que você costuma observar ?

Da janela lateral do quarto de dormir
Vejo uma igreja, um sinal de glória
Vejo um muro branco e um voo pássaro
Vejo uma grade e um velho sinal

PARA APRENDER

Quais paisagens você vê ao observar seu dia?

https://www.youtube.com/watch?v=qqc299NW5iY


GEOGRAFIA

Agora responda às questões a seguir.

De que formas as pessoas podem alterar 
uma paisagem natural?

ATIVIDADES
Observe a i lustração a seguir:

Quais são os elementos naturais da paisagem?

Quais são os elementos culturais (humanizados) 
da paisagem?

As pessoas, no seu dia a dia e de acordo com a 
realidade em que vivem, uti l izam a natureza de 
forma diferenciada?
(    ) Sim.     (    ) Não.



Ouça a música Planeta 
Azul no YouTube:

GEOGRAFIA

É preciso reconhecer que a ação humana, na 
modi�cação das paisagens, traz sérias 
consequências à natureza.

Leia com atenção os versos da música Planeta 
azul, de Xororó e Aldemir:

[... ]
Ao ver devastada, a fauna e a �ora
É tempo de pensar no verde
Regar a semente que ainda não nasceu
[...]
CHITÃOZINHO E XORORÓ. Planeta Azul. São Paulo: Universal Music, 2006.

Qual relação pode ser estabelecida entre os versos da canção e as palavras 
SUSTENTABILIDADE – FUTURO DO PLANETA – RESPONSABILIDADE?

https://www.youtube.com/watch?v=EL4tomPc9-s


APRENDER É MUITO 
DIVERTIDO, CONCORDA?

HOJE APRENDEMOS 
ESCUTANDO MÚSICAS E 
ASSISTINDO A VÍDEOS, E 

TUDO ISSO É MUITO 
DIVERTIDO!

POR HOJE É SÓ, 
AMANHÃ TEM MAIS!



CIÊNCIAS

Vamos assistir a um vídeo 
sobre fontes de luz e meios 

de propagação:

PARA APRENDER
Nesta atividade serão abordados os assuntos 
trabalhados nas páginas de 21 a 24 do seu l ivro 
de Ciências.

Você gostou do vídeo? Então agora escreva 
nas l inhas abaixo todas as informações 
interessantes que você aprendeu sobre as 
fontes de luz.

https://www.youtube.com/watch?v=o-xnlZXc0Pk


CIÊNCIAS

Depois de assistirmos ao vídeo, vamos realizar experimentos 
na janela do seu quarto.

Siga as orientações e prepare os materiais indicados. Experimente 
e depois registre suas observações na atividade da próxima 
página. Vamos investigar qual é o melhor material para a janela?

Materiais necessários: 
lanterna;
papel-celofane transparente;
papel vegetal;
cartolina.

ATIVIDADES

Tenha em mãos uma lanterna e o 
papel-celofane, o papel vegetal e a 
cartolina.

Veja com a sua família quem �cará 
com a lanterna, quem segurará os 
papéis e quem anotará as 
observações.

Aponte a lanterna para os papéis e 
veri�que como a luz atua sobre os 
obstáculos.

Anote no quadro ao lado.

Importante: Quem está com o papel 
deve �car a uma distância de três 
passos da pessoa que está com a 
lanterna.

Peça à sua família que o 
ajude nesta atividade.

Papel
Celofane Cartolina

Papel
Vegetal



CIÊNCIAS

Registrem as observações.

ATIVIDADES
A luz atravessou os três materiais?

Qual deles ela atravessou com mais facil idade?

Qual desses materiais deverá ser colocado na janela 
do seu quarto durante a manhã? 

E durante a tarde?

Qual outro material se comporta do mesmo modo 
que os materiais investigados?



CHEGAMOS AO FINAL DE 
NOSSAS ATIVIDADES 

ESCOLARES DE HOJE!
AGUARDO VOCÊ AMANHÃ, 
PARA A ÚLTIMA ATIVIDADE 

DA SEMANA.

ATÉ LÁ!



PARA APRENDER
Releia seu l ivro nas páginas de 33 a 37, que tratam 
sobre problemas urbanos, e responda às perguntas 
abaixo.

HISTÓRIA

Quais as diferenças entre as duas paisagens?

Nas duas imagens podem ser observadas ações 
humanas?

Se você tivesse que escolher um local para viver, por 
qual desses locais você optaria? Por quê?



HISTÓRIA

Materiais necessários: 
vários tipos de papel;
lápis de cor;
giz de cera;
massinha de modelar.

ATIVIDADES Você terá uma missão: 
explicar, por meio de 
desenhos, o que é um 

ambiente poluído e um 
ambiente não poluído.

Você deverá 
desenhar um mar 
sem poluição. 
Como ele será?

Deverá desenhar 
um mar poluído. 

Como ele será?

Deverá desenhar 
uma praça não 
poluída. Como 

ela será?

Deverá desenhar 
uma praça 
poluída. Como 
ela será?



GOSTOU DA 
ATIVIDADE DE HOJE?

ESPERO QUE SIM!
ANTES DE ME DESPEDIR, QUERO 

RECOMENDAR UM VÍDEO BEM 
LEGAL NO YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/watch?v=D67lR7Qy_wk

