
  

 

Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 3° ANO Data de realização das atividades: 
25/05 ATÉ 29/05 

Carga Horária: 14 horas 

Componente Curricular Central: Componente(s) Curricular(es) 
Participante(s): MATEMÁTICA 

Professor: 

 PORTUGUÊS HISTÓRIA – GEOGRAFIA - 
CIÊNCIAS  

Andrielly M de O Pereira, Bruna de Souza 
Goes, Jane Fogaça, Jaqueline Regina de 
Oliveira Jociane Scapinelli Zardo - Juliana 
Vogues Ribeiro - Maira Tatiana dos Anjos 
Karla Mary (especialista escola Ulysses)  
 

Tema da Aula: ÁGUA 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular) 

1- Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e 

mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, 

experiências ideias e sentimentos, e continuar aprendendo.  

2- Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação. 

Posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e 

ambientais 

Objetos de Conhecimento 

Português (Planejamento de texto/ progressão temática e paragrafação) 

Matemática (Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras). 

(Problemas envolvendo significados da adição e da subtração: juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e 

completar quantidades), (Relação de igualdade) 

Geografia (Produção, circulação e consumo/ Impactos das atividades humanas) 

História (A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas, monumentos, museus etc.) 
Ciências (Efeito da luz nos materiais; Saúde auditiva e visual; produção de som). 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

Português:  

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo 
com as características do gênero textual. 

(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras, 
imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros. 

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. 
Matemática 

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo 
com as características do gênero textual. 

(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras, 
imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros. 

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. 
Geografia  

(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados pelo consumo excessivo e 
construir propostas para o consumo consciente, considerando a ampliação de hábitos de redução, reúso e reciclagem/ 
descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no entorno.  

Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 



  

 

(EF03GE09) Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água em atividades cotidianas 
(alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e discutir os problemas ambientais provocados por esses usos. 

História  

(EF03HI06) Identificar os registros de memória na cidade (nomes de ruas, monumentos, edifícios, etc.), discutindo os 
critérios que explicam a escolha desses nomes. 

(EF03HI07) Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua cidade ou região e descrever o 
papel dos grupos sociais que as formam. 

Ciências  

(EF03CI02) Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz através de objetos transparentes (copos, janelas 
de vidro, lentes, prismas, água etc.), no contato com superfícies polidas (espelhos) e na intersecção com objetos opacos 
(paredes, pratos, pessoas e outros objetos de uso cotidiano). 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados:Caderno ou folha, lápis, borracha, lápis de cor, computador. 

Avaliação 
A avaliação acontecerá ao retornarem para a escola, através de sondagens; atividades orais e atividades de registro no 
caderno e folhas. Através da leitura e interpretação das atividades propostas na plataforma e respostas às questões que 
serão registradas e arquivadas para posterior entrega aos professores. 

Referencial 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ALUNOS 

SEGUNDA-FEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CAUSA DA CHUVA  

(MILLOR FERNANDES, Fábulas Fabulosas)  

Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais 
ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que 
ainda ia demorar. Mas não chegavam a uma conclusão. 

        – Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, 
esclareceu a galinha. 

        – Ora, que bobagem! Disse o sapo de dentro da lagoa. Chove 
quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. 

        – Como assim? Disse a lebre. Está visto que chove quando as 
folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d’água que tem 
dentro. 

        Nesse momento começou a chover.  

        - Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está 
pingando. Isso é chuva! 

      – Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse 
o sapo. 



  

 

Leia atentamente as questões e faça o que se pede. 

1-Escreva quais os animais citados no texto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2- Assinale corretamente.  

Por que os animais estavam inquietos no início do texto? 

A.   (   ) Porque chovia muito. 

B.   (   ) Porque não chovia. 

C.   (   ) Pela discussão entre os animais. 

3- O que o sapo achou da explicação que a galinha deu? 

A.   (   ) Ele achou que estava correta. 

B.   (   ) Ele achou um absurdo. 

4- O que a  lebre pensou diante das explicações dos outros animais? 

A.   (   ) Ficou em dúvida. 

B.   (   ) Aceitou. 

C.   (   ) Não aceitou. 

5- O texto nos faz concluir que: 

 A.   (   ) A galinha estava certa.                  

 B.   (   ) A explicação correta era do sapo 

      C. (   ) A lebre era quem tinha razão. 

      D. (   ) Todos os animais estavam errados. 

6- O que a fábula nos ensinou? 

A.   (   ) A mentira tem pernas curtas. 

B.   (   ) As aparências enganam. 

C.   (   ) Não devemos julgar as pessoas para não sermos julgados. 

7- Explique como: 



  

 

A.) A galinha achava que era a chuva. 

R: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

B.) O sapo achava que era a chuva. 

R: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

C.) A lebre achava que era a chuva. 

R: ______________________________________________________________ 

 

8- Agora você vai colocar a data em seu caderno e pesquisar como se forma a chuva, escrever e 

depois desenhar: 

 

TERÇA-FEIRA  

Vamos ler o texto a água e no caderno fazer as atividades do 1 ao 6.  

A Água 

A água é indispensável aos seres vivos. sem ela seria 
impossível a vida na terra. 

Ela não tem cheiro (inodora, não tem cor(incolor), não 
tem sabor(insípida) e é formada por dois gases: 
hidrogênio (H) e oxigênio (O2). 

Para que a água se torne potável, ou seja, própria para 
o consumo, precisa ser tratada. Atualmente, milhões de 
pessoas em todo o mundo dispõem de água de boa 
qualidade, e um dos motivos está na contínua poluição 
dos rios, decorrentes da falta de cuidado do homem. 

Dizemos que a água está contaminada, ou imprópria 
para o consumo, quando apresenta sujeira e 
microrganismos que causam doenças ao homem e aos 
animais. 

 



  

 

 

Se nós não fizermos economia de água um dia ela poderá faltar. O que podemos fazer para ajudar a 

economizar água? 

1- Você já imaginou o mundo sem água para beber e tomar banho? O que aconteceria? 

 

2- Que benefícios a água traz para todos nós? 

4-A água pode provocar prejuízos. Quando isso pode acontecer? 

(   ) Quando a chuva cai acalma e refresca o ambiente. 

(   ) Quando chove muito e transbordam os rios inundando as moradias. 

(   ) A chuva acompanhada de ventos fortes, causam desmoronamentos . 

(   ) Quando invadem as plantações e matam animais por não terem onde se abrigarem. 

3- Leia a frase com atenção e responda no caderno: 

“Vamos ter que aprender a cuidar da água” 

Você concorda com a frase acima? Por quê? 

Como podemos cuidar da água do Planeta terra? 

Encontre no diagrama palavras do texto e reescreva nas linhas abaixo. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Agora reescreva as palavras que encontrou: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9- Coloque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas.  

(   ) É possível viver sem água na terra. 

(   ) A água que bebemos deve ser sem cor, sem cheiro e sem sabor. 

(   ) Geralmente nas cidades a água passa por estações de tratamento, onde recebe substâncias para 

matar micróbios. 

(   ) A água que vai para a geladeira não precisa ser filtrada 

(   ) As caixas d´água devem ser bem tampadas.  

A G U A   P O T Á V E L    T I O O 

I N  S Í  P D O M L A G O S A U 

E T I N O D O R O R U I M R S 

T K I N C O L O R L R I O S O 

O H I D R O G Ê N I O M A R E 

C O N T A M I N A D A B O A S 

D O E N Ç A S O X I G Ê N I O 



  

 

(   ) Podemos utilizar a água poluída para beber, cozinhar e para nossa higiene. 

(   ) A água boa para consumo é a água potável. 

10- Escreva desenhe (em seu caderno) 3 utilidades da água: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Numere a 2a coluna de acordo com a 1a. 

(1) Água potável 

(2) Água poluída 

(3) Água contaminada 

(   ) Não tem cheiro, cor , nem  sabor. 

(   ) Contém vermes e micróbios. 

(   )  Contém sujeira. 

(   )  Pode causar doenças como cólera, 

hepatite  e disenteria. 

(   ) É a água boa para o 

consumo.                                                        

                            

 



  

 

12- Observe o gráfico a seguir e depois responda às seguintes perguntas: 

 

NÚMERO DE OVOS DE PÁSCOA VENDIDOS NA LOJA AMERICANAS  

NO ANO DE 2016/ 2017/ 2018/ 2019. 

 

a) O que o gráfico está informando? 

_______________________________________________________________ 

b) Quantos ovos de Páscoa foram vendidos no ano de 2018? 

_______________________________________________________________ 

c) Qual ano vendeu a maior quantidade de ovos? 

_______________________________________________________________ 

d) Qual ano vendeu a menor quantidade? 

_______________________________________________________________ 



  

 

e) Qual é a diferença de vendas entre o ano de 2019 e 2018? 

_______________________________________________________________ 

13- Agora observe com atenção a tabela: 

 

a) Que tirou a nota mais baixa em História? ______________________________________ 

b) Qual a nota que Francisco tirou em História? ______________________________________ 

c) Qual a nota que Denise em Ciências? ______________________________________ 

d) Qual a nota que Fernanda tirou em Ciências? ______________________________________ 

e) Quem tirou a nota mais alta em Ciências? ______________________________________ 

14. No gráfico abaixo estão registrados os casos por semana de pessoas contaminadas com o 

COVID-19. 

Observe o Gráfico e responda as questões a seguir: 



  

 

 

a) Quantos casos foram registrados na 12ª semana? 

___________________________________________ 

b) Qual foi o total de casos registrados na 9ª, 10ª e 11ª semana? 

(  ) 989 casos, 

(  ) 999 casos, 

(  ) 997 casos. 

d) De acordo com o gráfico, qual foi a semana com o maior número de registro? Quantos foram 

registrados? 

_______________________________________________________________ 

15- Em todo o país foram registradas 553 mortes.  

Escreva esse número por extenso. 



  

 

 

 Na 14ª semana, foram registrados 6.375 casos. 

Escreva esse número por extenso. 

 

 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA  

     Hoje vamos reler o texto A causa da chuva e responder as seguintes questões: 



  

 

 

10- Volte ao texto e destaque os sinais de pontuação, usando cor clara.  

 

11- Agora enumere os parágrafos. Lembre-se que parágrafo é toda vez que a frase inicia longe da 

margem.  

 

12-  Complete a frase: 

O texto possui ________ parágrafos. 

 

A CAUSA DA CHUVA  

(MILLOR FERNANDES, Fábulas Fabulosas)  

Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais 
ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda 
ia demorar. Mas não chegavam a uma conclusão. 

        – Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu 
a galinha. 

        – Ora, que bobagem! Disse o sapo de dentro da lagoa. Chove 
quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. 

        – Como assim? Disse a lebre. Está visto que chove quando as 
folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d’água que tem 
dentro. 

        Nesse momento começou a chover.  

        - Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. 
Isso é chuva! 

      – Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o 
sapo. 

     – Mas, como assim? Tornava a lebre. Parecem cegos? Não veem que 
a água cai das folhas das árvores?  

 



  

 

13- A partir das palavras crie rimas. Lembrem-se que rimas são palavras que terminam com o 

mesmo som. 

 

A.) Galinha:______________________________________________________ 

B.) Lebre: ______________________________________________________ 

C.) Sapo: ________________________________________________________ 

D.) Galinheiro: __________________________________________________ 

E.) chuva: _______________________________________________________ 

 

14- Leia as palavras e separe as sílabas. 

 

A.) Chuva: _______________________    D.) Inquietos: ___________________ 

B.) Pingando: _____________________   E.) Não:_______________________ 

C.) Água: _______________________      F.) Folhas: ______________________ 

 

15- Forme frases com estes grupos de palavras: 

 

A.) chuva e árvore. 

__________________________________________________________________________ 

 

B.) animais e lagoa. 

_________________________________________________________________________ 

QUINTA-FEIRA  

PRODUÇÃO DE TEXTO. 



  

 

4- Observem as imagens, enumerem de acordo com a ordem dos acontecimentos e depois 

escreva um pequeno texto sobre ele no seu caderno.  Não esqueçam de dar um título (nome 

ao texto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



  

 

     2-Observe a imagem 

 

1- Assinalar com X os serviços que existem no seu bairro: 

(   ) Clube esportivo  

(   ) Bombeiros 

(   ) Posto de saúde 

(   ) Bancos 

(   ) Lotéricas  

(   ) Escola 

(   ) Igreja 

(   ) Shopping 

(   ) Correios 

(   ) Padarias 

 

 



  

 

5- Observe as imagens a seguir e assinale a alternativa correta: 

 

 

 

a) (   )praça da carroça 

b) (   )zona rural 

c) (   )um lugar qualquer 

Reconhece esse lugar? 

a) (   )Parque central José Rossi Adami 

b) (   )outra cidade  

c) (   )não conheço. 

 

Você conhece esse lugar? 

a) (   )Zona rural do município 

b) (   )Prefeitura de Caçador 

c) (   )uma escola  

 

Que ponte é essa? 



  

 

 

a) (   ) Ponte antiga  

b) (   ) Ponte Antônio Bortolon 

c) (   )ponte do interior 

 

Assinale a alternativa correta:  

 

a)(   )Paróquia Cristo Redentor 

b)(   )Catedral São Francisco de Assis  

c)(   )Fica na cidade vizinha de Caçador 

 

Assinale a alternativa que se refere á imagem abaixo: 

a)(   )ambiente privado  

b)(   ) aberto ao público 

c)(   ) museu 



  

 

Este lugar é: 

a)(   )Rodoviária 

b)(   )Casa abandonada 

c)(   )Estacionamento 

Qual o nome desse monumento histórico de Caçador? 

a)(   )ferro velho 

b)(   )ponte de ferro 

c)(   ) Metalúrgica de Caçador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA  



  

 

Vamos fazer experiências! 

Podemos usar vários objetos: 

copo, lente, vidros, água, copo com água, tecido, papel, ...  

Façam essas experiências para observarem o que acontece quando a luz passa por esses objetos. 

Depois escreva em seu caderno o que aconteceu. 

 

 

 

Todo corpo que emite luz é denominado fonte de luz. A luz pode ser natural ou artificial. 

  

 

 

2 Escreva as palavras do quadro abaixo nos seus devidos lugares. 

        

 

 

Sol, estrela, relâmpago, fogueira, lampião, 

vela, fósforo, lâmpada 

                       Naturais                   Artificiais 

  

  

  



  

 

Experiência. 

Materiais necessários: 

Lanterna, folha vazada e um lugar escuro. 

ORIENTAÇÕES:  

Apague as luzes da sala e acenda a lanterna. Reorganize o aluno de modo que ele fique com sua 

lanterna na mão. Peça para um colega que aponte a lanterna para a folha e verifique como a luz atua 

frente ao obstáculo e depois como ela se comporta quando encontra a fresta na cartolina. 

Em seu caderno registre as observações e desenhe o caminho percorrido pela luz durante o 

experimento. 

3- Resolva os problemas a seguir: 

A) A diretora de uma Escola Municipal, comprou 698 máscaras para os alunos usar nestes dias 

de Pandemia. No dia da entrega das máscaras compareceram apenas 503 alunos. Quantas 

máscaras sobraram? 

 

Cálculo:            

               

Resposta:_______________________________________________________ 



  

 

  

B) Para o lanche de sexta-feira, a direção da escola comprou 298 maçãs, 352 laranjas e 18 

melões. Quantas frutas a direção comprou? 

 

Cálculo:             

              

Resposta:_______________________________________________________ 

 

4-. José é feirante e estava pesando algumas frutas na balança. 

Observe! 

Ela está equilibrada ou desequilibrada? 

Explique a sua resposta. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


