EMEF Marleciene Priscila Presta Bonfim – 05/04 a 16/04/2021 – 3º Ano

ATIVIDADES DOMICILIARES-PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS
05/04/2021- SEGUNDA-FEIRA
Hoje vamos conhecer a história do menino Nito. Acompanhe aqui:
O menino Nito
Quando ficamos tristes, é muito difícil não poder conversar com ninguém, não é? Para a
dor ir embora rapidinho, precisamos chorar mesmo e sempre contar com alguém que nos ama e
que irá nos apoiar.
06/04/2021- TERÇA-FEIRA
Já parou para pensar quanta gente está triste hoje? E nossos amigos, da nossa escola, como
estão se sentindo?
Que tal enviarmos uma mensagem bem positiva e de afeto para nossos colegas?
Escreva ou faça um desenho em uma folha de sulfite mostrando que você se importa e o
que deseja para seus amigos. Peça para um adulto tirar uma foto e envie para a professora. Iremos
fazer um lindo mural virtual, com uma grande corrente de apoio e carinho.
07/04/2021- QUARTA-FEIRA
Leitura diária:
Acompanhe um dos significados mais importantes da Páscoa nesse vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=JcvnU1w-xnk&t=1s
Língua Portuguesa:
1- Agora, escreva qual é o significado da Páscoa para você.
Educação física:
Vamos nos mexer um pouco!
Clique aqui: Educação Física

08/04/2021- QUINTA-FEIRA
Leitura diária: Animais invertebrados
Os animais invertebrados são aqueles que não possuem vértebras. Esses animais são
encontrados na água, na terra e até mesmo dentro do solo. Os invertebrados incluem todos os
animais sem coluna vertebral. Dentre os invertebrados, os mais numerosos são os artrópodes
(como insetos, aranhas, escorpiões e crustáceos) e os moluscos (como caracóis, lesmas,
mariscos, lulas e polvos).
(https://pedagogiaaopedaletra.com/plano-de-aula-animais-vertebrados-e-invertebrados/)
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Ciências:
1) Descubra no caça-palavras os nomes de alguns insetos, depois escreva-os no seu
caderno:

http://centrodeatividades.blogspot.com/2010/04/caca-palavras-invertebrados-animais-que.html

História/ Matemática:
Construa o calendário do mês de abril deste ano no seu caderno. Preste atenção em que dia
da semana começa o mês.
Abril
Domingo
SegundaTerçaQuartaQuintaSextaSábado
feira
feira
feira
feira
feira
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1. Quantos dias tem este mês?
2. Quantos são os domingos?
3. Que dia da semana esse mês termina?
Arte
Sua hora de virar artista. Clique aqui: Arte
09/04/2021- SEXTA-FEIRA
Leitura diária:
DIFERENÇAS DE ZONA URBANA E ZONA RURAL
A zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade.
As pessoas vivem no campo em sítios, chácaras, fazendas etc.
As casas da zona rural não são construídas perto umas das outras. A maioria das pessoas
que vivem na comunidade rural trabalham cuidando da lavoura e do gado.
As que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou lavradores. Elas trabalham na terra,
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plantam, colhem e vendem os produtos. Quem cria os animais como bois, cavalos, cabras,
porcos, aves são chamados pecuaristas.
As formas de diversão e distração das pessoas variam muito de um lugar par o outro. É
muito importante que todas as pessoas procurem se divertir e distrair para poder manter a saúde
mental e física.
Nas cidades há formas para as pessoas se distraírem: cinemas, teatro, zoológico, parques,
televisão etc.
No campo, onde a vida é mais simples e não existem muitas escolhas para diversão, as
pessoas se divertem pescando, andando a cavalo, tomando banho de rio, cachoeira, frequentando
rodeios, bailes etc.
https://atividadespedagogicas.net/2018/11/atividades-sobre-zona-rural-e-urbana.html

Geografia:
Responda no seu caderno:
1- Onde há mais vegetação: na zona rural ou urbana?
2- Copie somente o que é típico da zona urbana:
Plantações
Indústrias
Lojas
Trânsitos
Vegetação
Prédios
Criação de animais
Multidão
Rios poluídos
3- Quais são as formas de diversão das pessoas da zona rural?
4- Como as pessoas podem se distrair nas cidades (zona urbana)?
Inglês:
Vamos para a aula de inglês?
Easter (Páscoa)
Clique aqui: Língua Inglesa
12/04/2021- SEGUNDA-FEIRA
Leitura diária: Poema
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Matas
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http://www.professorzezinhoramos.com/2019/03/leitura-e-interpretacao-de-textos.html

Português:
Interpretação de texto (responda em seu caderno):
1. Qual o assunto principal do texto?
2. O que você acha sobre o assunto do texto?
Gramática (relembrando)
• Antônimos: chamamos de antônimo a palavra que tem sentido contrário ao de outra.
Ex: quente x frio
• Sinônimos: são palavras que tem o mesmo sentido que outras palavras.
Ex: calmo x tranquilo
3. Complete com sinônimo e antônimo:
Sinônimo
Palavra
longo
magro
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Antônimo
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velho
homem
alegre
amar
13/04/2021- TERÇA-FEIRA
Leitura diária: parlenda

http://diariodatiamari.blogspot.com/2019/08/parlenda-hoje-e-domingo-planejamento.html

História
Vamos continuar a estudar o calendário. Observe com atenção:
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(Imagem disponível em: https://br.pinterest.com/pin/592716000947606958/)

Responda no seu caderno:
1. Qual é o mês do seu nascimento?
2. Quantos mêses têm o ano?
3. Qual é o nome do terceiro mês do ano?
4. Quantos dias têm o mês de dezembro?
Matemática:
1. Escreva no seu caderno os números formados por:
1 centena, 3 dezenas e 0 unidades= 130
5 centenas, 1 dezena e 2 unidades=
9 centenas, 7 dezenas e 4 unidades=
6 centenas, 0 dezenas e 8 unidades=
14/04/2021- QUARTA-FEIRA
Leitura diária:
A abelhinha curiosa
Lilica era uma abelhinha muito curiosa. Ela já estava cansada de pegar néctar das flores
perto de sua casa.
Um dia, ela deu uma fugidinha de sua mãe abelhuda e foi conhecer outras flores, outros
jardins.
Lilica pousava numa flor e noutra como se estivesse dançando.
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A noite chegou e a abelhinha não sabia voltar para sua colméia. Lilica começou a chorar.
De repente, ouviu um zunido: zumzum...
- Que barulhão! O que é isso? – perguntou Lilica.
Era um grande marimbondo, que também queria pousar nas flores.
Lilica se assustou porque não conhecia aquele inseto. Ela quis voar, ir embora, mas ele a
segurou e disse:
- Não se assuste comigo, abelhinha, não vou te fazer mal nenhum. Vou levá-la de volta para
sua casa.
E lá foram eles...
(Neire Araujo)
Matemática:
1. Arme e resolva os cálculos no seu caderno (sempre colocando unidade em baixo de
unidade e dezena em baixo de dezena):
a) 10+24 =
b) 54+12=
c) 26+22=
d) 85-30=
e) 77-64=
f) 38-15=
2. Complete os números que vem antes e depois:
_____331_____
_____770_____
_____999_____
_____ 8 _____
_____654_____
_____ 72 _____
_____676_____
_____542_____

_____431_____
_____ 53 _____
_____ 85 _____
_____318_____

Educação física:
Vamos nos mexer um pouco!
Clique aqui: Educação Física
15/04/2021- QUINTA-FEIRA
Leitura diária:
Leia o texto informativo referente à classificação dos animais de acordo com a sua
alimentação. Clique aqui: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/alimentacao-dos-animais.htm
Ciências:
Após realizar a leitura com bastante atenção, escreva em seu caderno cinco exemplos de
animais para cada uma das classificações: carnívoros, herbívoros e onívoros.
Arte
Agora será sua aula de arte. Clique aqui: ARTE
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16/04/2021- SEXTA-FEIRA
Leitura diária: Poema
O casamento na mata
Hoje a mata está em festa
Todos estão a comemorar
Pois o pardal e a Pardoca
Resolveram se casar.
O padrinho e a madrinha
Foram zangão e a abelha
Que vieram de carona
Com o carneiro e a ovelha.
E todos os casais da mata
Até o bode e a cabra
Viraram a noite inteira
Dançando na festa animada.
Autora : Graça Batituci.
Geografia
Leia esse pequeno texto:
O LAZER NO CAMPO E NA CIDADE E AS RELAÇÕES DE TRABALHO
O lazer no campo é muito valorizado pelas pessoas que moram lá, pois é onde acontecem
as trocas de experiências e produtos. Os exemplos de lazer seriam: festas, feiras, bailes, culto
nas igrejas, etc. As atividades econômicas do campo estão relacionadas a plantações e criação
de animais.
Já nas cidades existem outras formas de lazer. Uma delas, muito valorizada, é a procura por
áreas verdes como parques para passeios. As atividades econômicas que encontramos nas
cidades são relacionadas ao comércio, indústria, prestação de serviço, etc.
Fonte: adaptação Buriti Mais História, Editora Moderna – Lucimara Regina de Souza Vasconcelos.

Atividade:
Escreva em seu caderno outras formas de lazer praticadas na cidade, ou seja, na região em
que nós moramos.
Lingua Inglesa
All about me (Tudo sobre mim)
Clique aqui: Língua Inglesa
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