REDE ESCOLAR DE ÁLVARES MACHADO
AS ATIVIDADES DEVEM SER RESOLVIDAS NO CADERNO.
ATIVIDADES PARA O 3º ano
Senhores pais, iniciamos o estudo à distância. Precisaremos
muito da colaboração de vocês para que possamos garantir a
aprendizagem de seu (a) filho (a). Reserve um horário produtivo e
um espaço tranquilo para realizar as tarefas. Nesta semana serão
realizadas atividades de leitura, escrita, operações matemática,
será como uma retomada para dar início as demais atividades a
serem desenvolvidas nas próximas semanas. As atividades
devem ter uma duração de ao menos 50 minutos, podem levar
mais ou menos tempo dependendo da atividade e da
compreensão de seu filho (a).

LÍNGUA PORTUGUESA -

Texto e interpretação

Leia os textos com tenção e responda as questões. Bom trabalho!!!!

IDENTIDADE
Às vezes nem eu mesmo
sei quem sou.
às vezes sou
“o meu queridinho”,
às vezes sou
“moleque malcriado”.
Para mim
tem vezes que eu sou rei,
herói voador,
caubói lutador,
jogador campeão.
Às vezes sou pulga,
sou mosca também,
que voa e se esconde
de medo e vergonha.
Às vezes eu sou Hércules,
Sansão vencedor,

peito de aço
goleador!
Mas o que importa
o que pensam de mim?
Eu sou quem sou,
eu sou eu,
sou assim,
sou menino.
(Pedro Bandeira.Cavalgando o arco-íris. São Paulo, Moderna, 1993.)

Questões
1) Responda:
a) Qual é o seu nome?
R.

b) Qual é o nome da sua escola?
R.

c) Qual é o nome do seu/sua professor(a)?
R.

d) Qual é o nome da sua cidade?
R.

e) Quais são os nomes dos seus pais?
R.

g) Você tem irmãos? Quantos e qual é os nomes deles?
R.

2) Quem escreveu o texto “Identidade”?
R.

3) Retire do texto 04 palavras que possuem sons parecidos.
R

4) Ao sentir medo ou vergonha, o menino gostaria de ser o quê?
R

5) Em qual momento do dia o menino é rei, herói voador, caubói lutador e
jogador campeão?
R.

6) O menino diz não se importar com o que pensam dele. Por quê?
R.

7) E você se importa com o que as pessoas pensam de você?
R.

8) E você, o que gostaria de ser quando sente medo ou vergonha? Por quê?

 Outro texto . Capriche na leitura e preste
atenção nas respostas

O cardápio de Bilu

Bilu comeu todas as flores do canteiro, a dona do sítio, ao ver o que ele tinha
feito, deu-lhe uma bronca.
– Bilu não coma as flores, você deve comer grama. E principalmente, não
deve comer tanto assim.
Mesmo assim, pouco tempo depois, Bilu comeu as flores do jardim, não
demorou muito para o carneirinho começar a se sentir mal por ter comido além
do que devia. A dona do sítio passou a noite cuidando dele até que ele se
sentisse melhor. No dia seguinte, ela o levou para passear no campo, Bilu
pulou por todos os cantos e agradeceu à dona, esfregando-se nas suas
pernas. Em seguida ele partiu à procura de flores do campo, mas desta vez,
ele as colheu sem comê-las, depois ele voltou ao sítio e colocou as flores no
peitoril da janela.
– Que lindo buquê, Bilu! – Agradeceu a dona -Lembre-se, estas flores você
não pode comer.
Mas a dona do sítio não precisava se preocupar, pois o cabritinho havia
aprendido uma lição: Comer demais faz mal.

Questões
1) Qual é o título do texto?
R.
2) Quem é Bilu?
R.
3) Por que a dona do sítio deu uma bronca no Bilu?
R.
4) O que a dona do sítio falou para o Bilu?
R.
5) Mesmo assim, pouco tempo depois, o que Bilu fez?
R.
6) O que aconteceu com o Bilu depois de comer tanto?
R.
7) Quem cuidou do Bilu até ele ficar bem?
R.

8) Como o Bilu agradeceu a dona do sítio por cuidar dele?
R.
9) A dona do sítio lembrou Bilu que ele não poderia fazer o que?
R.

MATEMÁTICA
Leia os problemas e resolva com atenção
1.A VAN DA ESCOLA DA MARIA TEM CAPACIDADE PARA CARREGAR 25
PESSOAS. HOJE APENAS 12 ALUNOS FORAM PARA A ESCOLA. QUANTOS
ALUNOS FALTARAM?

2.RAINARA TEM 28 ANOS E SUA IRMÃ PERLA TEM 12. QUANTOS ANOS
RAINARA É MAIS VELHA QUE SUA IRMÃ?

3.RENATO COMPROU UMA BOLA POR R$ 55 REAIS. E AINDA FICOU COM R$ 12
REAIS. QUANTO REAL RENATO TINHA?

4.THAIS TINHA 22 BARBIES E DOOU 8. COM QUANTAS BONECAS THAIS FICOU?

5.MURILO COMPROU 15 PIRULITOS PARA SEUS ALUNOS DO 2º ANO. SEU
FILHO CHUPOU 5. COM QUANTAS PIRULITOS ELE FICOU?

6.CATIA COMPROU UM PACOTE COM 35 BOMBONS. ELA COMEU 12. QUANTOS
BOMBONS SOBRARAM?

7.MARCIA PINTOU 23 IMAGENS DE ANIMAIS DAS 50 QUE É PRECISO PARA A
COMEMORAÇÃO DO MS 40 ANOS. QUANTAS IMAGENS AINDA FALTAM SER
PINTADAS?

8.DANIEL TINHA R$ 75 REAIS. GASTOU R$ 55. COM QUANTOS FICOU?

VAMOS FICAR BEM
INFORMADOS?
COVID-19 é uma doença respiratória
nova que foi identificada pela primeira
vez em Wuhan, na China. Atualmente, a
transmissão se dá principalmente de
pessoa a pessoa.
De acordo com o texto:
1) Nome da doença causada pelo coronavírus 2019
______________________________
2) Foi identificada pela primeira vez na
__________________________________________
3) Sua transmissão se dá de
__________________________________________________
4) O COVID-19 é uma doença
_______________________________________________

Leia o texto:
Quem tem maiores riscos de ter a doença agravada?
• Adultos com mais de 60 anos.
• Pessoas com doenças preexistentes, como a diabetes e cardiopatias.
Como a doença é transmitida?
• Pelo contato pessoal próximo com as pessoas.
• Infectadas ou por meio de tosse ou espirros de pessoas infectadas.
• Ao tocar objetos ou superfícies contaminadas e em seguida tocar a boca, nariz ou
olhos.

Até o momento, não há vacina nem tratamento específico, somente tratamento de
sintomas. Os casos graves podem precisar de oxigênio suplementar e ventilação
mecânica.
GLOSSÁRIO: Preexistente - que já existia. Oxigênio - Elemento químico essencial à
vida. Ventilação mecânica - suporte oferecido, por meio de um aparelho, ao paciente
que não consegue respirar espontaneamente por vias normais devido a fatores como
doenças.
Cubra a boca com o antebraço quando tossir ou espirrar ou utilize um lenço
descartável e, em seguida, jogue no lixo e lave as mãos.

ATENÇÃO!!!!
a) Quem tem maiores riscos de ter a doença agravada?
Adultos com mais de 60 anos.
Pessoas com doenças preexistentes, como a diabetes e cardiopatias.
b) Como a doença é transmitida?
Pelo contato pessoal próximo com as pessoas infectadas ou por meio de tosse ou
espirros de pessoas infectadas.

CUIDADO!!!!!
Evite contato físico com as pessoas que tenham sintomas de gripe.
Evite tocar os olhos, o nariz e a boca com as mãos sem lavá-las.
Evite compartilhar copos, pratos ou outros artigos de uso pessoal. Limpe e desinfete
os objetos e superfícies que muitas pessoas tocam com frequência.
Se você viajou para áreas onde circulam o vírus ou esteve em contato físico com
alguém diagnosticado ou que apresente febre, tosse ou dificuldade para respirar,
busque atendimento médico de imediato. Não se automedique.


Faça um desenho bem bonito mostrando o que você pode fazer para evitar o
coronavírus.

Utilize uma folha de papel



Observe a imagem abaixo:

Agora escreva uma pequena história contando o que está acontecendo na imagem
acima. Use a sua imaginação!
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