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Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 3º ano Data: 14/05 a 20/05 Carga Horária: 07 HORAS 

Componente Curricular Central: 
PORTUGUÊS E CIÊNCIAS 

Componente(s) 
Curricular(es) 
Participante(s): 
PORTUGUÊS E 
CIÊNCIAS 

Professor(es): 
ELISABETE BORTOLINI, 
JULIANA VOGUES, ODETE 
XAVIER ROSSETTO 

Tema Genérico do Plano de Aula: COVID-19 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou 

Componente Curricular): 

Português: 2. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de 

interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar 

suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive 

escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. 

Objetos de Conhecimento:  

➢ Português: Formação de leitor literário; estratégia de leitura e construção do 

sistema alfabético e da ortografia. 

➢ Ciências: Produção de som e efeitos da luz nos materiais saúde auditiva e visual. 

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

➢ Português: 
➢ (EF35LP21); (EF35LP05); (EF03LP01). 

➢ Ciências: 
➢ (EF03CI03) 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

➢ Cadernos, computador, internet. 

Aplicação/Fixação 

Português 

➢ Ler o texto: 

 

O que é o Corona vírus? (COVID 19) 

 

 Corona vírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O 

novo agente do corona vírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na 

China. Provoca a doença chamada de corona vírus (COVID-19). 

 Os primeiros corona vírus humanos foram isolados pela primeira vez em 

1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como corona vírus, em 
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decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.  

 A maioria das pessoas se infecta com os corona vírus comuns ao longo da 

vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais 

comum do vírus. Os corona vírus mais comuns que infectam humanos são o alpha 

corona vírus 229E e NL63 e beta corona vírus OC43, HKU1.                                     

(Texto informativo - 20/03/2020) 

Compreensão do texto: 

• O que o Corona vírus causa? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• Em que país foi encontrado o primeiro caso de Corona vírus? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• Em que ano foi encontrado o primeiro vírus nos seres humanos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• A maioria das pessoas são infectadas, qual o vírus mais comum que infecta 

os seres humanos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• Que tipo de texto você leu? 

(     ) Fábula 

(     ) Conto 

(     ) Informativo 

(     ) Receita 

• Observe as gravuras e descreva o que devemos fazer para prevenir o 

contágio do Corona vírus: 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

 

Ciências 

  

➢ Atividade 

1- Após a leitura do texto, circule 6 palavras desconhecidas é relacione em seu 

caderno, pegue seu dicionário, pesquise e escreva a definição de cada uma delas. 

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

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

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

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

2- Após a leitura do texto abaixo, escreva qual som ou (sons)  que mais lhe 

incomodam, porque? 

 

Resposta: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Observe a imagem: 
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3- Responder as questões acima. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4- Pinte, recorte e divirta-se com este jogo da memória. 
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5 – Observe a figura a seguir e realize a atividade. 

 

6- Agora responda: 
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 Português: 

➢ Observe a imagem e compreenda o texto: 

 

 

➢ Qual é o assunto do caracol e da tartaruga? 

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________ 

➢ Por que a tartaruga pediu para o caracol ficar em casa? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

➢ O que a ilustração tem a haver com os acontecimentos atuais? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

➢ Qual a importância de permanecermos em casa nesse momento de Pandemia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ortografia: R/RR 

➢ Observe as gravuras da tirinha (caracol e tartaruga), e responda se o R é forte ou 

fraco. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

➢ Releia o texto O que é Corona vírus e copie as palavras que possuem R-RR em 

seu caderno. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

➢ Separe as palavras que você copiou no caderno: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 Português 

➢ Leia o texto do seu Marreco Espirro. 
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➢ Retire as palavras com R-RR do texto e coloque na tabela abaixo. 

PALAVRAS COM R (FRACO) PALAVRAS COM R (FORTE) 
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Português 

➢ Entreviste um membro da sua família e peça lhe que conte uma história de doença 

familiar. 

Entrevistado: 

Nome:........................................................................................................... 

Idade:.................... 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

........................................................................................................ 

  

  

  

Síntese/Avaliação 

➢  

Registro de Frequência 
➢  

Referencial: Site. Disponível em: 
<https://webcache.googleusercontent.com/serach?q=cache:https://www.saude.go.br/saud
e-de-az/coronavirus> 

 

 


