
SEGUNDA-FEIRA 19- 04 -2021         3º ANO 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – 02 AULAS (cor AZUL) 

ATIVIDADES NO MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO  

PÁGINA 44 

ATIVIDADE 8: 

- Nesta atividade você deverá completar a frase com o nome dos animais que você desenhou 

na página anterior. 

ATIVIDADE 9: 

- Nesta atividade você deverá escrever a reação do viajante em cada um dos textos que você 

leu. 

ATIVIDADE 10: 

- Nesta atividade você deverá identificar as características dos dois textos lidos anteriormente, 

se necessário ler novamente e pintar o quadradinho inicial de acordo com as orientações. 

- Nesta atividade é bem importante destacar e observar as diferenças entre os dois textos. 

PÁGINA 45 

ATIVIDADE 11: 

- Nesta atividade você deverá reler os trechos onde apresenta os ensinamentos dos dois textos 

e identificar se os dois possuem ou não as mesmas teorias ou semelhanças. 

- Esta atividade deverá ser respondida no livro integrado. 

ATIVIDADE 12: 

- Nesta atividade você deverá ligar cada referência ao seu livro correspondente. 

PÁGINA 46 

ATIVIDADE 13: 

- Nesta atividade você deverá reler a fabula “Os viajantes e o urso”, após completar as 

legendas de acordo com as cores correspondentes, destacando a parte do narrador, viajante 

que escalou a árvore e viajante que se fingiu de morto. 

 

 

MATEMÁTICA – 01 AULA (cor VERMELHA) 

ATIVIDADES NO MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO 

PÁGINA 30 

ATIVIDADE 5: 

 - Nesta atividade você deverá ler com bastante atenção a situação problema apresentada, 

após responder a pergunta de letra A somente utilizando a estimativa e por fim resolver a 

situação problema com o cálculo adequado e a resposta, para assim confirmar sua estimativa. 



ATIVIDADE 6: 

- Nesta atividade você deverá ler com bastante atenção a situação problema apresentada, 

identificar os dados presentes na mesma e após, realizar os cálculos e responder o que se 

pede. 

ATIVIDADE 7: 

- Nesta atividade você deverá ler com bastante atenção a situação problema apresentada, 

identificar os dados e responder a pergunta da letra A usando somente sua estimativa, sem 

fazer cálculos. Após, responda a pergunta da letra B, realizando o cálculo e confirmando sua 

estimativa. 

 
             

HISTÓRIA – 01 AULA (cor LARANJA) 

ATIVIDADES NO MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO  

PÁGINAS 16 E 17 – O meu, o seu e os nossos lugares (com sua família) 

- Leia e observe com atenção na página 16 o que é um espaço privado e o que é um espaço 

público. 

- Você conhece os espaços públicos e privados de nossa cidade?  

- Pense nos diferentes espaços no entorno de sua casa ou escola, como: casas, ruas 

avenidas, praças, padaria, mercado, posto de saúde entre outros e cite os que você conhece e 

registrando em seu caderno. 

- Em qual desses espaços podemos circular livremente? Comente com sua família. 

PÁGINA – 17  

Atividade 01- Lili é uma menina que decidiu levar o amigo Márcio, um novo morador do bairro 

onde ela vive, para conhecer a região. 

- Leia o texto onde a personagem descreve parte do bairro e responda as questões (a) e (b), 

após responda à questão 02, de que forma você apresentaria seu bairro a um amigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


