
3° ANO
SEMANA 12



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
entregá-lo à professora! 

Continue caprichando muito!

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



MATEMÁTICA

Objetivo: Identi�car e descrever regularidades presentes em 
sequências numéricas e em operações de adição.

ATIVIDADES

Observe as imagens e responda:

O que essas peças têm em comum?

Que relação você consegue perceber 
entre os números totais de pontos de 
cada peça do dominó?



MATEMÁTICA

ATIVIDADES Ana está lendo um livro com 72 páginas. Veja como está o 
progresso de sua leitura:

DIA

PÁGINA

1º     2º     3º     4º     5º     6º   

12    24     36                      72

1. Quantas páginas Ana está lendo por dia?



MATEMÁTICA

2. João e Lucas leram o mesmo livro em dois dias. 
João leu 35 páginas no 1º dia e Lucas leu essa mesma 
quantidade de páginas no 2º dia. 
Quantas páginas João e Lucas leram em cada dia?
.

ATIVIDADES

1ºDIA            2ºDIA            TOTAL DE
                                         PÁGINAS

João

Roberto

35

35

72

72



MATEMÁTICA

ATIVIDADES Em três rodadas de boliche, Carla conseguiu 
a seguinte pontuação:

CARLA

1ª RODADA 2ª RODADA 3ª RODADA

4 7 10

1. Seguindo o padrão de regularidade na quantidade de pontos de 

Carla, qual seria sua pontuação na 4ª rodada?



MATEMÁTICA

PARA APRENDER

Nesta aula aprendemos que:

Em algumas sequências numéricas, existem padrões de regularidade e, 
para descobri-los, podemos uti l izar adições sucessivas por um mesmo 
número.

Nas operações de adição com duas parcelas, sempre podemos alterar a 
ordem das parcelas na soma, não modi�cando o resultado �nal.



Hoje aprendemos matemática de 
uma maneira divertida!
A matemática está presente em 
muitos momentos de nossas vidas, 
até nos momentos de 
descontração.

Por hoje é só!



LÍNGUA PORTUGUESA 

ATIVIDADES Objeto(s) do conhecimento:
Conhecimento das diversas gra�as do alfabeto / Acentuação

OXÍTONAS: QUANDO ACENTUÁ LAS?

Leia com atenção as l istas:

 Exemplos de oxítonas 
acentuadas

avô
dominó
maracujá
jacaré
Paraná
você

 Exemplos de oxítonas não
 acentuadas

anel
barris
funil
recompor
ruim
urubu



LÍNGUA PORTUGUESA 

ATIVIDADES Lúcia pediu a seus alunos que escrevessem uma 
lista composta apenas de palavras oxítonas que ela 
ir ia ditar.Observe como Ana, Carlos e José 
escreveram a l ista:

ANA CARLOS JOSÉ

abacaxí
café
urubú
maracujá
você
anel

abacaxi
café
urubú
maracujá
você 
anél

abacaxi
café
urubu
maracujá
você
anel

Qual dos três alunos escreveu a l ista corretamente? Por quê?



LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA APRENDER Conhece o conto Cinderela, dos Irmãos Grimm?

Leia com atenção algumas frases retiradas do conto:

 — Querida �lha, continue piedosa e boa menina que Deus a protegerá sempre. Lá 
do céu olharei por você, e estarei sempre a seu lado — mal acabou de dizer isso, 
fechou os olhos e morreu.
 
 — Vejam só como está toda enfeitada, a orgulhosa princesinha de antes! 
— Disseram a rir, levando-a para a cozinha. 

 — Você, Cinderela! Suja e cheia de pó, está querendo ir à festa? Como vai 
dançar, se não tem roupa nem sapatos?
 
 Quando alguém a convidava para dançar, ele dizia:
 — Ela é minha dama.
Dançaram até altas horas da noite e, a�nal, Cinderela quis voltar para casa.

A)

B)

C)

D)



LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Quais são as oxítonas acentuadas, com sinal grá�co agudo ou circun�exo, 
nas frases retiradas do conto?

2. Quais são as regularidades na acentuação dessas oxítonas?

A)

B)

C)

D)

ATIVIDADES



Aprendemos bastante!
Agora é hora de 

descansar. 
Amanhã tem mais!



Objetivo(s) de aprendizagem:
Comparar e identi�car meios de preservação de 
água na agricultura.

GEOGRAFIA

Uso responsável da água na agricultura
Agricultura é a atividade humana que mais consome água no Brasil e no mundo.

PARA APRENDER

“a irrigação  é o fator que mais 
desperdiça  um recurso essencial 

à vida: a ÁGUA”

A Organização das Nações Unidas 
(ONU) revela que aproximadamente 

70% (setenta por cento)  de toda 
a água disponível no mundo – 

que já não é muita – é util izada 
para irrigação. No Brasil,  esse 
índice chega a 72% (setenta e 

dois por cento)”



Se esta imagem representasse a água doce 
disponível no mundo, a cor em azul representaria 
o que é gasto com irrigação:

GEOGRAFIA

Tendo acesso a essas informações, Antônio quer repensar sua prática na 
agricultura para que seus �lhos, netos e bisnetos tenham água disponível. 
Ele possui uma fazenda na qual produz hortaliças o ano todo para vender nas 
feiras e mercados da região. 

Que medidas ele poderia usar para economizar água em sua plantação?

ATIVIDADES



GEOGRAFIA

1. Que medidas os agricultores podem uti l izar em suas plantações para aproveitar 
melhor a água existente?

2. Desperdiçar alimentos contribui no gasto de água? 

3. Pode-se reaproveitar a água da chuva para irrigar as plantas? Como isso 
poderia ser feito? 

ATIVIDADES



GEOGRAFIA

4. Qual o rio mais próximo a nós? Podemos uti l izar suas águas à vontade para 
irrigar plantações? Por quê? 

5. Indique uma maneira de evitar desperdício de hortaliças nas 
feiras e mercados. 

ATIVIDADES



Aprender é muito 
divertido, concorda?

Por hoje é só, amanhã 
tem mais.



Objetivos de aprendizagem  Conhecer animais que 
se locomovem por meio do voo. 
Analisar semelhanças e diferenças entre as 
espécies, criando hipóteses classi�cativas para este 
grupo de animais

CIÊNCIAS

PARA APRENDER

O MUNDO ANIMAL NAS ALTURAS: 
ANIMAIS VOADORES



CIÊNCIAS

ROBINHO, QUAL
 ANIMAL VOCÊ 

GOSTARIA DE SER?

AH! EU GOSTARIA 
DE SER UM 

PÁSSARO, PARA 
PODER VOAR.

MAS VOCÊ TAMBÉM 
PODERIA SER UMA 

BORBOLETA, OU 
UMA ABELHA,  OU 
UM PAPAGAIO, OU 
MORCEGO, OU...

PARA APRENDER

MORCEGO? 
IGUAL AO 
BATMAN?



Todos os animais voadores são pássaros?

O que as aves têm em comum para conseguir voar?

CIÊNCIAS

ATIVIDADES

Todo animal com asas pode voar?



Você deverá reunir as espécies parecidas nas suas características. Em seguida fará um desenho de dois novos 

animais do seu cotidiano para encaixar entre as que já estão disponíveis.

CIÊNCIAS

ATIVIDADES Observe as imagens e analise as semelhanças e as diferenças 
entre os animais. 



CIÊNCIAS



Chegamos ao �nal de 
nossas atividades 

de hoje!
Aguardo você amanhã 
para a última atividade 

da semana.
Por hoje é só! 



ATIVIDADES

HISTÓRIA

A rua onde você mora é asfaltada, com paralelepípedo, arenosa ou de terra batida?

Na sua rua existem mais casas ou comércio?

Existe algum tipo de festividade que acontece na sua rua? Possui praças? Como é a praça?

 A praça é importante para os moradores? Por quê?

Objeto(s) de conhecimento:
(EF03HI05) Identi�car os marcos históricos do lugar 
em que vive e compreender seus signi�cados.



ATIVIDADES

HISTÓRIA

Esta é a cidade onde moro, 
João Pessoa. Ela �ca no 
Estado da Paraíba. Seu 

centro é Patrimônio 
Histórico Nacional, 
fundado em 1585.

O centro de João Pessoa
 é considerado 

Patrimônio Histórico 
porque existe um acervo 

da memória local. 



ATIVIDADES

HISTÓRIA

Veja outra cidade

Esta é minha cidade, Lençóis. Ela �ca no Estado da Bahia e 
nela acontece a festa de Nosso Senhor do Bom Jesus nas 
principais ruas da cidade. Essa festa é muito importante 

para os moradores.



Veja outra cidade ATIVIDADES

HISTÓRIA

E na sua cidade? Quais são 
os lugares signi�cativos e 

de destaque 

Converse com sua família e escolha um local de 
destaque na sua cidade para desenhar e contar 

por que esse local é importante para você.



Gostou da 
atividade de hoje?

Espero que sim!
Bom �nal de 

semana.


