
3° ANO
SEMANA 9



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, deverá mostrá-lo para os seus
coleguinhas e entregar a professora!

Continue caprichado muito!

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



MATEMÁTICA

Olá! Para a nossa aula de hoje, iremos util izar �chas 
coloridas. Combinaremos que cada �cha terá um valor 

numérico. Assim:

100 10 1

AS FICHAS AZUIS VALEM 100 UNIDADES, OU 1 CENTENA. 
AS FICHAS VERMELHAS VALEM 10 UNIDADES, OU 1 DEZENA.
AS FICHAS VERDES VALEM 1 UNIDADE

QUAL É A IDEIA?



MATEMÁTICA

Como poderíamos fazer para representar o numero 352 uti l izando
as �chas coloridas?

100 10 1

ATIVIDADES



MATEMÁTICA

Para a festa junina, as turmas do 1º, 2º e 3º anos de uma escola 

arrecadaram prendas durante 2 semanas. Para incentivar os alunos,

a turma que arrecadar mais prendas ganhará um passeio. 

Observe a tabela de arrecadação de prendas e responda às duas

primeiras questões.

Quantas prendas a turma do 1º ano arrecadou? 

As prendas arrecadadas pelo 3º ano serão uti l izadas na barraca da pesca. 
Quantas prendas terá essa barraca?

Complete a tabela com o total de prendas de cada turma 
e descubra a turma que irá ao passeio.

59

75

89

1º ano

2º ano

3º ano

Semana 1 Semana 2 Total

87

106

67

ATIVIDADES



Para a festa junina, as turmas do 1º, 2º e 3º anos de uma escola 

arrecadaram prendas durante 2 semanas. Para incentivar os alunos,

a turma que arrecadar mais prendas ganhará um passeio. 

Observe a tabela de arrecadação de prendas e responda às duas

primeiras questões.

Quantas prendas a turma do 1º ano arrecadou? 

As prendas arrecadadas pelo 3º ano serão uti l izadas na barraca da pesca. 
Quantas prendas terá essa barraca?

Complete a tabela com o total de prendas de cada turma 
e descubra a turma que irá ao passeio.

Espero que você tenha 
gostado das atividades

 de Matemática.
Por hoje é só!



Quantas prendas a turma do 1º ano arrecadou? 

As prendas arrecadadas pelo 3º ano serão uti l izadas na barraca da pesca. 
Quantas prendas terá essa barraca?

Complete a tabela com o total de prendas de cada turma 
e descubra a turma que irá ao passeio.

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUAL É A IDEIA?

Finalidade da aula:

Re�etir sobre os dígrafos 
CH, NH e LH pela análise 
comparativa de 
ocorrências, observando 
semelhanças e diferenças.

Onde está o H?



Quantas prendas a turma do 1º ano arrecadou? 

As prendas arrecadadas pelo 3º ano serão uti l izadas na barraca da pesca. 
Quantas prendas terá essa barraca?

Complete a tabela com o total de prendas de cada turma 
e descubra a turma que irá ao passeio.

PARA APRENDER

LÍNGUA PORTUGUESA 

As maluquices do H

O  H é letra incrível,
muda tudo de repente.

Onde ele se intromete,
tudo �ca diferente...

Se você vem para cá,
Vamos juntos tomar chá.

Se o sono aparece,
tem um sonho e adormece.

Se sai galo do poleiro,
pousa no galho l igeiro.

Se a velha quiser ler,
vai a vela acender.

Se na �la está a avó,
vira �lha, veja só.

Se da bolha ele escapar,
Uma bola vai virar.

Se o bicho perde o H,
com um bico vai �car.

Hoje com H se fala,
sem H é uma falha.

Hora escrita sem H
ora bolas vai �car.



LÍNGUA PORTUGUESA 

ATIVIDADES “Se você vem pra cá Vamos juntos tomar chá”

Qual é a diferença entre as
 palavras cá e chá?

Leia estas palavras: 
sono/sonho -
 galo/galho - 
vela/velha - 

�la/�lha - 
bola/bolha - 
bico/bicho.

Há palavras que são parecidas?

Quais são as palavras parecidas?

Essas palavras têm o 
mesmo signi�cado?

O que faz com que essas
palavras não sejam iguais?

Isso ocorre com outras palavras do poema?



Aprendemos bastante!
Agora é hora de descansar. 

Amanhã  tem mais!



Reconhecer  as relações de dependência 
entre o campo e a cidade, a partir do 
processo produtivo dos alimentos.

GEOGRAFIA

PARA APRENDER

O caminho 
dos alimentos



Aprendemos bastante!
Agora é hora de descansar. 

Amanhã  tem mais!

Escreva o que acontece em cada etapa desse processo 
com o pão, o leite e os ovos até chegarem na sua mesa. 
Consulte a página 67 do seu l ivro de Geogra�a.

GEOGRAFIA

ATIVIDADES

Você já se perguntou de onde vêm os alimentos que 

consumimos na nossa casa?



QUAL É A IDEIA? Vamos construir o caminho que o pão, o leite 
e os ovos fazem para chegar à nossa casa.

GEOGRAFIA

Extração

Produção

Produção

Consumo



Escolha e escreva o nome de duas atividades
industriais realizadas em sua cidade ou próximo 
a ela. Registre o que cada uma produz.

GEOGRAFIA

Indústria O que produz

ATIVIDADES



Aprender é muito 
divertido, concorda?

Por hoje é só, amanhã 
tem mais.



Objetivos de aprendizagem:
Identi�car, por meio de uma pesquisa 
investigativa, os animais existentes na 
região em que se vive.

CIÊNCIAS

PARA APRENDER

Materiais necessários para a aula: 
entrevistas feitas aos pais/
responsáveis sobre quais 
animais existem na região, 
papel sul�te, cartolina e 
�ta adesiva.

Crédito das imagens 

Gettyimages, Pexel

 e Unsplash



Aprender é muito 
divertido, concorda?

Por hoje é só, amanhã 
tem mais.

CIÊNCIAS

Pra começo de conversa
Existem espécies de animais que são mais comuns em uma determinada região 
que em outras. Isso acontece porque características favoráveis à sobrevivência 
desses seres foram selecionadas ao longo do tempo e permitiu a distribuição 
deles em diferentes locais.  

Você já viu algum pinguim vivendo naturalmente na região 
em que você mora? E elefante? E girafa? E leão? E baleia? Urso-polar?

Será que esses animais conseguiriam v viver 
naturalmente aqui na nossa região? Por quê?

ATIVIDADES

Por que será que esses animais não vivem aqui?



“Os animais precisam estar adaptados ao 
ambiente para poder conseguir sobreviver. 
As adaptações podem ser em relação à 
composição do corpo, alimento disponível, 
temperatura, presença de água ou terra ou, 
ainda, ao seu comportamento. 

Os animais da nossa região são adaptados ao 
calor e à seca. O corpo deles possui uma 
proteção ao sol forte que garante sua 
sobrevivência confortável com relação às 
temperaturas mais altas. Alguns deles também 
resistem a períodos prolongados sem água.”

CIÊNCIAS

ATIVIDADES Construam em família uma lista de animais pertencentes
à região local, ou seja, ao lugar onde vocês vivem. 



Chegamos no �nal de nossas 
atividades escolares de hoje!

Aguardo você amanhã para a 
última atividade da semana.



HISTÓRIA

Objeto de conhecimento:
A produção dos marcos da memória: 
os lugares de memória (ruas, praças, escolas, 
monumentos, museus, etc.)

QUAL É A IDEIA?

Você já percebeu que os nomes dos lugares 
êm relação com eventos que neles aconteceram?



Chegamos no �nal de nossas 
atividades escolares de hoje!

Aguardo você amanhã para a 
última atividade da semana.

HISTÓRIA

Vamos jogar Stop Histórico?

O objetivo deste jogo é que os alunos resgatem 
a memória dos nomes dos lugares históricos da 

cidade onde vivem. 

Letra 
sorteada Rua Praça Escola

ATIVIDADES



HISTÓRIA

A história dos nomes 

. 

ATIVIDADES

Qual o nome de 
sua  cidade? 

Por que ela recebeu 
esse nome?



Gostou da 
atividade de hoje?

Espero que sim.
Bom �nal de 

semana!


