
3° ANO
SEMANA 10



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 a professora!

Continue caprichando muito!

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



MATEMÁTICA

Objetivo: Desenvolver estratégias de cálculo por meio de uma ati-
vidade lúdica.

QUAL É A IDEIA?

Hoje iremos ter uma aula diferente. 
Vamos jogar boliche!
Vocês conhecem esse jogo?

Para descobrirmos os campeões, vocês terão 
que registrar a quantidade de pontos feitos 
por você e pela sua família.
Boa sorte!



MATEMÁTICA

ATIVIDADES

Objetivo:
Derrubar o maior número de pinos por rodada.

Material:
     10 garrafas de PET coloridas.
     bola

Instruções:
Organizar as garrafas a uma distância de 3 metros do jo-
gador. O jogador deve lançar a bola em direção às garra-
fas. Cada garrafa derrubada contará pontos da seguinte 
maneira:



MATEMÁTICA

ATIVIDADES

Cada garrafa AZUL: 15 pontos.
Cada garrafa AMARELA: 12 pontos
Cada garrafa VERMELHA: 10 pontos

A equipe vencedora será aquela que marcar mais pontos ao 
�nal de 3 rodadas.



MATEMÁTICA

Cada garrafa AZUL: 15 pontos.
Cada garrafa AMARELA: 12 pontos
Cada garrafa VERMELHA: 10 pontos

Ao �nal do jogo, responda às questões uti l izando
estratégias pessoais.

ATIVIDADES

Quantos pontos cada equipe fez?

Qual foi a equipe vencedora?

Qual a diferença de pontos entre a equipe vencedora e o segundo lugar?

Quantos pontos as equipes �zeram juntas?



MATEMÁTICA

EQUIPE 1

1ª RODADA 2ª RODADA 3ª RODADA

ATIVIDADES Comparti lhe as resoluções e a estratégia uti l izada por você 
com sua família. Resolva os cálculos abaixo.

2 garrafas vermelhas

1 garrafa azul

1 garrafa amarela

2 garrafas vermelhas

5 garrafas azuis

3 garrafas amarelas

2 garrafas vermelhas

3 garrafas azuis

3 garrafas amarelas

2 × 10=
10 + 10 = 

1 × 15 = 

1 × 12 = 12

20 + 15 + 12
20 + 10 + 5 + 10 + 2
40 + 7 =

2 × 10=
10 + 10 = 

5 × 15 =
10 × 5 + 5 × 5 =
50 + 25 = 

3 × 12 =
12 + 12 + 12 = 

20 + 75 + 36 =
20 + 70 + 30 + 5 + 6=
120 + 11 = 

2 × 10=
10 + 10 = 

3 × 15 =
10 × 3 + 5 × 3 =
30 + 15 = 

3 × 12 =
12 + 12 + 12 = 

20 + 45 + 36 =
20 + 40 + 30 + 5 + 6=
90 + 11 = 
 



Hoje aprendemos matemática de 
uma maneira divertida! Você 

realizou diversas operações de 
diferentes maneiras para encontrar 

os resultados das equipes 
no jogo de boliche.

A matemática está presente em 
muitos momentos de nossas vidas, 

até nos momentos de descontração!
Por hoje é só!



LÍNGUA PORTUGUESA 

QUAL É A IDEIA? Finalidade da atividade:
Descobrir como é feita a separação de sílabas nas 
palavras, registrando as descobertas.

Quantas sílabas tem 
uma palavra?



PARA APRENDER

LÍNGUA PORTUGUESA 

Brincadeira com parlendas

A-do-le-ta
Le-pe-ti-pe-ti-pe-tá
Le café com chocolá
A-do-le-ta

U-ni-du-ni-tê
Sa-la-mê-min-guê
Um sorvete colorê
O escolhido foi vo-cê

Pom-po-ne-ta
Pi-ta-pi-ta
Pe-tá-pe-ru-ge
Pom-po-ne-ta
Pi-ta-pi-ta
Pe-tá-pe-trim

1.Vou explicar como será a brincadeira: 
Convide alguém de sua família. Conforme você 
pronunciar cada sílaba, terá que tocar de leve 
na mão do seu familiar e assim sucessivamente 
até a parlenda acabar.
2.Ao �nal da brincadeira, responda:
Qual foi o critério usado para separar 
as sílabas dessas palavras no momento 
da brincadeira? 



LÍNGUA PORTUGUESA 

ATIVIDADES Conforme você aprendeu no seu l ivro, na página 43, escreva palavras 
da atividade anterior de acordo com a quantidade de sílabas. 
.

MONOSSÍLABA DISSÍLABA TRISSÍLABA POLISSÍLABA

Cada vez que abrimos a 
boca para pronunciar 
uma palavra, ou cada 
vez que batemos uma 
palma para um som que 
emitimos pela boca, 
pode-se dizer que é 
uma sílaba.

Quando a palavra é 
composta por duas 
sílabas, recebe o 
nome de dissílaba.

Quando a palavra é 
composta por três 
sílabas, deve ser 
chamada de trissílaba.

Quando a palavra é 
composta por quatro ou 
mais sílabas, o seu 
nome é polissílaba.

Ex.: pai Ex.: casa Ex.: respeito Ex.: chocolate



Aprendemos bastante!
Agora é hora de descansar. 

Amanhã tem mais!

A-do-le-ta
Le-pe-ti-pe-ti-pe-tá
Le café com chocolá
A-do-le-ta

U-ni-du-ni-tê
Sa-la-mê-min-guê
Um sorvete colorê
O escolhido foi vo-cê

Pom-po-ne-ta
Pi-ta-pi-ta
Pe-tá-pe-ru-ge
Pom-po-ne-ta
Pi-ta-pi-ta
Pe-tá-pe-trim



Objetivo de aprendizagem:
Registrar estratégias de uso consciente 
da água no nosso dia a dia.

GEOGRAFIA

O uso consciente 
da água

QUAL É A IDEIA?



Aprendemos bastante!
Agora é hora de descansar. 

Amanhã tem mais!

GEOGRAFIA

PARA APRENDER

Diana mora com os seus pais e avós maternos. Um dia, observando a sua rua, 

a menina percebeu inúmeras atitudes dos seus vizinhos e da sua família que 

demonstravam o desperdício de água. A sua vizinha Maria estava lavando o carro 

com uma mangueira, e enquanto ela não estava usando, a água derramava pela 

rua. Seu vizinho da esquerda, Carlos, estava lavando a calçada uti l izando a 

mangueira do quintal, desperdiçando uma grande quantidade de água enquanto 

ele esfregava sabão na calçada. Dentro de casa, Diana percebeu que seu pai 

demorava bastante no banho, e sua mãe deixava a torneira aberta enquanto 

escovava os dentes. Diana �cou pensativa com tudo aquilo, mas não comentou com 

a sua família. 



PARA APRENDER

GEOGRAFIA

Passados alguns dias, Diana escutou a sua avó reclamando do alto valor da 

conta de água, e sua mãe a�rmou que todo o bairro estava sofrendo com a falta 

de água nas torneiras, por isso, eles precisariam economizar. 

Diana não sabia exatamente o que poderia fazer para consumir menos água, 

mas se interessou em pesquisar e comparti lhar as informações com os seus 

vizinhos e familiares. Para tanto, buscou ajuda na escola, com as professoras 

e com os seus colegas. 

Vamos ajudá-la? 

Se você estudasse com Diana, quais ações você pensaria para que ela, sua família 

e seus vizinhos economizassem mais água?



GEOGRAFIA

ATIVIDADES

Vamos pensar em quais ações 
podemos desempenhar no dia a 

dia para economizar água?

Vocês já �caram sem acesso à 
água em casa? 

Quais são os hábitos de consumo 
de água na sua família?

Se você estudasse com Diana, 
quais ações você pensaria para 

que ela, sua família e seus vizinhos 
economizassem mais água?



GEOGRAFIA

ATIVIDADES

Em quais dessas atividades 
domésticas o uso da água pode 
ser reduzido e em quais delas o 

modo de uso da água poderia ser 
substituído? Por exemplo: trocar a 
mangueira de água por um balde 

para lavar o carro.

Em uma folha de papel, faça uma pequena lista com as 
atividades domésticas que dependem do uso da água 
para serem realizadas. 



ATIVIDADES

Escreva uma carta para Diana dando a 
ela ideias de como ajudar sua família e 
seus vizinhos a economizarem água. 

O que você escreveu na carta?

Você e sua família praticam essas 
sugestões no dia a dia?

GEOGRAFIA



Aprender é muito 
divertido, concorda?

Por hoje é só, amanhã 
tem mais.



O que o valor nutricional de alguns alimentos 
pode nos dizer?

CIÊNCIAS

PARA APRENDER



CIÊNCIAS

Para saber mais, veja a carti lha desenvolvida pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre leitura de 
rótulos dos produtos. 

Como vimos no link, cada produto possui um valor nutricional, assim como um lugar 
de produção. Agora vamos descobrir o que podemos saber sobre os alimentos por 
meio da leitura de seus rótulos?

ATIVIDADES

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/396679/manual_consumidor.pdf/e31144d3-0207-4a37-9b3b-e4638d48934b 

Escolha dois alimentos em sua casa e escreva o nome e o local onde foram fabricados.

Quantos ingredientes são apresentados no rótulo?

Como saber se um alimento é saudável ou não?

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/396679/manual_consumidor.pdf/e31144d3-0207-4a37-9b3b-e4638d48934b


Chegamos no �nal de nossas 
atividades escolares de hoje!

Aguardo você amanhã para a 
última atividade da semana.

Até lá!



HISTÓRIA

Objeto de conhecimento:
Os patrimônios históricos e culturais da cidade 
e/ou do município em que vivemos)

QUAL É A IDEIA?

Identi�car um patrimônio local e conhecer sua história.



HISTÓRIA

Nesta folha de atividades, você fará uma �cha de 
identi�cação sobre o patrimônio cultural de sua cidade.

ATIVIDADES

DESCUBRA SOBRE O PATRIMÔNIO SUAS DESCOBERTAS

Nome do patrimônio cultural 

O que é? Uma casa, um prédio, uma paisagem, um 

teatro, a prefeitura, um monumento? Se tiver dúvida, 

fale com alguém de sua família.

Onde está localizado o patrimônio cultural? 

Você tem alguma informação sobre a história 

desse patrimônio cultural, como a data em que foi 

construído ou por quem?

Esse patrimônio é usado hoje em dia pela 

sua comunidade?



Gostou da 
atividade de hoje?

Espero que sim.
Bom �nal de 

semana!


