
3° ANO
SEMANA 8



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!



Você já sabe que o nosso alfabeto 
possui 26 letras. Com elas podemos 
escrever as palavras e, assim, criar 

frases, textos, poemas, e-mails, 
mensagens...

São muitas possibil idades que nosso 
pensamento pode criar!

LÍNGUA PORTUGUESA



Você sabe onde moram as 
palavras?

Então, vamos descobrir?
Na próxima página vamos 

aprender sobre o 
dicionário. Leia o texto com 

muita atenção e depois 
responda às questões.

LÍNGUA PORTUGUESA



LÍNGUA PORTUGUESA

O dicionário
O dicionário é uma espécie de pomar. Só que as suas árvores, em vez 
de serem árvores de frutas, são árvores de palavras. Cada uma das 
letras do alfabeto é uma árvore onde estão penduradas as palavras 
que começam por essa letra. Assim, o abacate pertence à letra A; 
banana, à letra B; caqui, à letra C, e assim por diante. A ordem por 
letra inicial, isto é, a ordem alfabética, ajuda a gente a encontrar 
rapidamente as palavras quando quer descobrir o que 
cada uma delas signi�ca. Por exemplo, você sabe o que 
signi�ca ábaco? Se não sabe, é só ir ao dicionário, 
procurar a letra A, localizar nela ábaco, e ler a sua 
de�nição. Aí �cará sabendo que ábaco é uma moldura 
com arames, ao longo dos quais há bolinhas coloridas que 
a gente pode movimentar. Movimentando essas bolinhas, 
conseguimos fazer rapidamente somas e subtrações. Pois bem: o 
dicionário só funciona quando cada palavra está corretamente 
classi�cada pela sua letra inicial. Se tiver classi�cada, por engano, em 
alguma outra letra, aí é muito difícil achá-la. 
PAES, José Paulo. O dicionário. In: PAES, José Paulo. A revolta das palavras.São Paulo: Companhia 
das Letrinhas, 1999.

A G O



LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES O autor compara o dicionário com um pomar. 
Releia o texto e responda às questões.

O dicionário é uma espécie de pomar. Só que as suas árvores, 
em vez de serem árvores de frutas, são árvores de palavras.

O que é um dicionário?

Escreva em ordem alfabética os nomes das frutas a seguir:

Por que o dicionário é importante para nós?

uva laranja abacate maçã pêssego caqui banana



LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES Coloque as palavras de cada grupo na ordem em que 
aparecem no dicionário. Depois, explique como você fez.

l ivro – letra – localizar – lugar – ladrão

batom – bateria – batata – batida



LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES Coloque as palavras a seguir em ordem alfabética.

FESTA

TAMANCO PRIMAVERA SÍLABAS TRÂNSITOS PERGUNTAS PROBLEMA

PRESENTE CABEÇA VOGAIS AMIGOS CONSOANTE



APRENDEMOS 
BASTANTE! 

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR. 

AMANHÃ 
TEM MAIS.



Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes 
sentenças de adições ou de subtrações de dois números naturais 
que resultem na mesma soma ou diferença.
Leia os problemas atentamente e depois responda às questões.

Essa balança está equil ibrada ou 
desequil ibrada?

De que forma podemos saber se ela está ou 
não em equil íbrio?

José é feirante e 
está pesando 

algumas frutas na 
balança. Observe:

MATEMÁTICA

Por que a balança está desequil ibrada? Isso se deve ao 
fato de haver mais elementos no primeiro prato?

Os elementos possuem o mesmo peso ou pesos 
diferentes?

QUAL É A IDEIA?



MATEMÁTICA

É importante compreender a 
relação entre equivalência, 

representada tanto pelas frutas 
(maçãs e bananas) como pelo 

peso de cada uma.

Na primeira balança, podemos 
colocar no segundo prato mais 

uma maçã e outra banana. 
Acho que assim podemos 

equil ibrar os pratos.

O peso das frutas no primeiro 
prato é 100g + 100g + 150g. Por 

isso, o segundo prato deve pesar 
350 gramas para a balança �car 

equil ibrada.

Leia os problemas atentamente.PARA APRENDER

150g

100g

Agora João precisa que a balança �que em desequil íbrio, pois quer separar uma 
quantidade maior de frutas em uma sacola. Distribua algumas maçãs e bananas nos pratos 

de forma que a balança �que desequil ibrada. Explique o porquê das suas escolhas.



MATEMÁTICA

Na primeira balança,como podemos equil ibrar os pratos?

Para manter a balança em equil íbrio, que fatores devemos levar em consideração?

O peso de uma maçã é equivalente ao peso de uma banana?

De que formas podemos tornar os pesos de algumas maçãs iguais ao de algumas bananas? 
O que devemos levar em consideração? 

Na segunda balança, de que forma podemos deixá-la desequil ibrada?

Quantas maçãs equivalem ao peso de duas bananas? Como você consegue compreender a 
relação de equivalência?

Agora que já leu e aprendeu, 
pode responder:ATIVIDADES



MATEMÁTICA

Leia os problemas atentamente e 
depois responda.ATIVIDADES

O peso de 
três bananas 

equivale a 
duas maçãs. 

100g

150g 50g

100g

300g 300g

100g 150g 150g

+ + +

Ana quer a mesma quantidade em gramas (g) de 
morango e mamão. Ou seja, os pesos das frutas 
precisam ser equivalentes. Vamos ajudá-la 
colocando o mamão no segundo prato da balança?



ESPERO QUE VOCÊ 
TENHA GOSTADO 

DAS ATIVIDADES DE 
MATEMÁTICA.

POR HOJE É SÓ.



GEOGRAFIA

Existem três tipos de atividades 
humanas que podem poluir a água:

Agora que você já leu, responda às questões:

Quando falamos em poluição da água, estamos nos referindo a todo e qualquer t ipo de 
contaminação desse recurso?

Qual contaminação é feita pelo ser humano por meio das suas atividades cotidianas?

Informe duas situações corretas para economizar água em sua casa.

PARA APRENDER

Atividades 
agrícolas

Atividades
domésticas

Atividades
industriais



GEOGRAFIA

Pense mais um pouquinho 
e responda:ATIVIDADES

Considerando os tipos de atividades poluentes da página anterior, quais ações 
do ser humano no dia a dia ajudam a aumentar a poluição das águas? 

O que podemos fazer para diminuir essa poluição?



GEOGRAFIA

Na próxima página temos o 
Jogo de Problema e Solução.

Leia com atenção e depois 
enumere corretamente os 

problemas com cada uma das 
suas soluções na página 

seguinte



GEOGRAFIA

1 2 3 4 5 6 7



GEOGRAFIA

Agora que pensamos nos problemas e nas soluções para a poluição das 
águas, o que podemos fazer no nosso dia a dia, em casa e na escola, para 
evitar que a água seja poluída?

Para pensar e responder.ATIVIDADES



APRENDER É MUITO 
DIVERTIDO, 

CONCORDA?

POR HOJE É 
SÓ, AMANHÃ 

TEM MAIS!



CIÊNCIAS

Observação do céu durante 
o dia e durante a noite.

PARA APRENDER
Perceber e identi�car os diferentes astros (Sol, Lua, 
estrelas e planetas) visíveis no céu durante o dia e 
durante a noite.

Vamos cantar a música Trilhares, 
do grupo Palavra Cantada?

As estrelas que de noite eu via
Todas elas lá no céu estão
Mesmo sem vê-las durante o dia
Piscam no céu com o sol gordão

São tri lhares de estrelas e eu nem 
sabia
Que estão lá no céu até mesmo de dia
Como pode o céu ter tanta estrela?
Como pode? Parece um mar de areia…

https://www.youtube.com/watch?v=43vyS9CIa1c


CIÊNCIAS

Agora que 
cantamos, vamos 
observar as 
fotogra�as e 
responder às 
questões.

ATIVIDADES

Em que momentos do dia essas fotos foram tiradas?

Como vocês descobriram?

Que diferenças podemos perceber no céu nesses momentos do dia?

Que astros podemos ver no céu nesses momentos do dia?



CIÊNCIAS

Para aprofundar a leitura sobre os planetas que podem ser vistos da Terra a olho 
nu, acesse a reportagem da revista Nova Escola, no seguinte endereço eletrônico: 

Veja a reportagem do site indicado e responda às seguintes perguntas:

A vida das pessoas tem ritmos diferentes de dia e de noite? 

O que costumamos fazer durante o dia? E à noite?

novaescola.org.br/conteudo/166/quais-planetas-podem-ser-vistos-terra-
olho-nu-como-posso-diferencia-los-estrelas-astronomia

https://novaescola.org.br/conteudo/166/quais-planetas-podem-ser-vistos-terra-olho-nu-como-posso-diferencia-los-estrelas-astronomia


CHEGAMOS AO FINAL DE 
NOSSAS ATIVIDADES 

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

DA SEMANA.

ATÉ LÁ!



PARA APRENDER
As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município. 
Para saber mais, leia seu l ivro nas páginas de 29 a 32 e depois 
resolva os desa�os.

Identi�car elementos de origem africana e/ou 
afro-brasileiros no contexto de vivência.

Vamos representar os 
brasileiros? Após reler seu l ivro, 

desenhe no espaço ao lado o 
que você descobriu.

HISTÓRIA

Pense nas pessoas que 
conhece e como elas são. 

Desenhe-as livremente, 
demonstrando como você 

vê os brasileiros.



Agora, responda às questões.

ATIVIDADES

HISTÓRIA

Você já tinha visto uma boneca branca?

Você já tinha visto uma boneca negra?

Qual das duas é mais fácil de encontrar 
numa loja?

É comum encontrar bonecas negras nas 
casas, nas escolas ou com as crianças?

Se as bonecas são representações de pessoas, elas 
estão representando a diversidade, os diferentes tipos 
de pessoas que existem?

Como as crianças afro-brasileiras se sentiriam se 
tivessem bonecas que as representassem?

Você gostaria de ter uma boneca ou boneco parecido 
com você? Como você se sentiria?



HISTÓRIA

PARA SABER MAIS

Neste vídeo temos uma criança 
falando sobre a Abayomi, sobre 

sua origem e sobre como se sente 
na relação com a boneca e com 

seus familiares. 

https://www.youtube.com/watch?v=OMnvx8t-Q8k&t=34s


GOSTOU DA 
ATIVIDADE DE HOJE?

ESPERO QUE SIM!
BOM FINAL DE SEMANA!


