
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Caderno de estudos 

não presenciais 

VOLUME 02 

 
3º ano 

Aluno(a): ______________________ 
 

Professora: Érica e Rosiele 
Supervisora Pedagógica: Cíntia Campos 

 

                             2021 
 

 

 

 



 

 
 

2 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RENATO ELOY DE ANDRADE 

Equipe Escolar 
Professora:Érica Barros Tel.: (32)99989-1606 / Rosiele Fernandes (32)99927-1090 /                    
Thiago Lanzoni Matheus (32) 99949-0756 
Supervisão: Cíntia Campos 
Direção e Vice-direção: Raquel Sell e Fernando Rodrigues 
Secretário de Educação: Daniel Barbosa 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Conteúdo: Ordem alfabética/ Alfabeto cursivo maiúsculo e minúsculo. 

 

Exercícios 

1- Escreva os nomes das pessoas na ordem alfabética. 

 
 

2- Vamos treinar a letra cursiva! 
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Conteúdo: Classificação das sílabas  

 
Exercícios 

1- Classifique as palavras do quadro de acordo com o número de sílabas. 

 
 

2- Escolha duas palavras dissílabas do quadro acima e forme frases.  

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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ATENÇÃO!  

Só posso usar a letra M antes de P e B.  

 Exemplo: Campo, bombeiro... 

E posso usar a letra N antes das demais consoantes. 

 Exemplo: Manga, gente... 

Conteúdo: Ortografia com M antes de P/B e N antes de consoantes.  

 

 

                    

 

 

 

 

Exercícios 

1- Complete com M ou N. 

 
 

2- Separe as palavras que você completou nas colunas abaixo. 
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Conteúdo: Gênero textual poema. 

 

Poema: é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia, e sua 

apresentação pode ser em forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade 

de manifestar sentimento e emoção.  

Verso: é cada linha do poema. 

Estrofe: é um conjunto de versos.  

   

Exercícios 

Leia: 

 
1- Agora responda:  

a) A formiga do poema não é: 

(     ) Folgada. 

(     ) Esforçada. 

(     ) Trabalhadora. 

 

b) O que a formiga faz enquanto a cigarra canta? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

c) Para o autor do poema, o canto da cigarra: 

(     ) Não tem utilidade. 

(     ) Enraivece a formiga. 

(     ) Agrada a formiga. 

 

d) Quanto tempo a cigarra canta? 

____________________________________________________________________ 
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2- Complete: 

 

 O poema possui ________ estrofes e _______ versos. 

 

3- Retire do poema: 

a) Uma palavra com RR: ___________________________________________ 

b) Duas palavras com N antes de consoantes: __________________________ 

c) Uma palavra monossílaba: _______________________________________ 

d) Uma palavra dissílaba: __________________________________________ 

e) Uma palavra trissílaba: __________________________________________ 

f) Uma palavra polissílaba: _________________________________________ 

 

Conteúdo: Revisando ortografia: 

Exercícios 

1- Leia as palavras do quadro abaixo: 

 
2- Complete o quadro escrevendo as palavras acima nas colunas correspondentes.  

 

 
 

3- Escreva palavras com:  

F  ____________________ 

V  ____________________ 

G  ____________________ 

J  _____________________ 

T  _____________________ 

D  _____________________ 

P  _____________________ 

B  _____________________ 

Gue ___________________ 

Gui ____________________ 

Que____________________ 

Qui ____________________ 
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Conteúdo: Sinais de pontuação. 

Exercícios 

 

1- Sinalize as frases e copie-as: 

 
2- Observe as cenas e forme frases usando o sinal de pontuação indicado. 

 



 

 
 

8 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RENATO ELOY DE ANDRADE 

Conteúdo: Revisando substantivos próprios/comuns. 

Lembrete: 

 

Exercícios 

1- Pinte os substantivos da cena abaixo segundo as legendas. 
 

 
2- Agora copie apenas os substantivos comuns. 
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LITERATURA  

Conteúdo: Leitura/interpretação/escrita. 

 

Exercícios 

1- Leia com atenção o texto abaixo: 

 

2- Qual o título do texto? 

 

3- Quem é o personagem principal do texto? 

 

4- Copie o texto passando para letra cursiva. 
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CIÊNCIAS  

Conteúdo: As fontes de luz e movimento. 

 

Exercícios 

 Leia os textos. Depois responda as questões propostas. 

As fontes de luz 

        Alguns corpos, como o Sol ou a lâmpada acesa, emitem luz. Esses corpos são 

chamados fontes luminosas. Nós enxergamos as fontes de luz quando a luz emitida 

por elas alcança nossos olhos. 

        Há fontes luminosas naturais e artificiais:  

 

 

 

 

 

 

O Sol e as outras estrelas são fontes 

luminosas naturais.  

Lâmpadas, velas e outros objetos 

fabricados pelos seres humanos são 

fontes luminosas artificiais. 

 

O movimento da luz 

        A luz se move a partir da fonte que gerou. O movimento da luz tem duas 

características importantes: 

 A luz se move em linha reta. 

Em algumas situações, como 

na da foto ao lado, é possível 

observar feixes de luz em 

linha reta. 

 A luz se move em grande 

velocidade. Até hoje não 

encontraram nada que se 

mova mais rápido que a luz.                                                             

 

                                                                 
A luz se move em linha reta e em grande velocidade. 
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1- Escreva V de verdadeiro ou F de falso para as frases abaixo. 

(   ) O sol  e a lâmpada podem ser chamados de corpos luminosos. 

(   ) Há fontes  luminosas de luz apenas naturais. 

(   ) A luz se move em linha reta. 

(   ) A luz se move em pouca velocidade. 

(   ) Lâmpadas e velas podem ser chamadas de fontes luminosas artificiais. 

2- Observe e escreva: fonte de luz natural ou fonte de luz artificial para as imagens 

abaixo.  
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ARTES  

Conteúdo: Cores quentes e frias. 

 
Exercícios 

1- Observe a figura abaixo e escreva nas linhas em qual lado encontramos as cores 

quentes e frias. 

 
2- Observe os desenhos abaixo e pinte como se pede.  
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Matemática 

 Escreva seu nome completo:  

_______________________________________________________________  

Conteúdo: Estudo do calendário   

Certamente você já conhece o calendário. Mas você sabe para que ele serve? 

Ele é um instrumento utilizado para medir o tempo e organizar o ano 

em dias e meses. Também podemos encontrar em um calendário 

as marcações dos feriados (destacados em vermelho) e as fases da 

lua. Os dias de domingo também são destacados na cor vermelha. 

 

1- Observe o calendário abaixo para responder as perguntas a seguir: 

 

 

A- Qual é o mês apresentado neste calendário? ______________________________  

 

B- Em qual dia da semana iniciou este mês? _________________________________  

 

C- Quantos dias têm este mês? ___________________________________________  

 

D- Volte ao calendário e marque os domingos com a cor vermelha. 
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Conteúdo: Introdução à centena.  

 

 

1- Leia as questões e organize as informações nos quadros corretamente: 

A- Rodrigo tem um pote com 186 balas. Represente no quadro abaixo a quantidade de 

balas de Rodrigo. 

 

B- Seu João tem um rebanho com 115 bois. Faça a representação no quadro abaixo.  
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Conteúdo: Números de 100 a 200.  

1- Observe o quadro numérico e tente completá-lo: 

 

2-  Escreva quem vem antes e quem vem depois:  

  

Conteúdo  Sequência 2 em 2. :

1- Descubra o segredo e continue a sequência:  

50- 52- 54- _____________________________________________________  

____________________________________________________________70 
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Conteúdo: Composição e decomposição dos números  

1- Complete o quadro abaixo, representando os números de acordo com o que é 

pedido:  

  

 

2- Escreve como se lê os números acima:  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  
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Conteúdo: Operações de adição e subtração.  

1- Resolva as adições abaixo: 

  

 

2- Agora resolva as subtrações. 
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Conteúdo: Situações problemas.  

1- Alan tem 75 figurinhas em seu álbum. Ele já colou 33. Quantas ainda faltam para 

colar? 

Resposta:   

_______________________________________________________________  

 

2- Daniel tinha 34 gibis em sua coleção. Ganhou mais 22. Com quantos gibis 

ele ficou?  

Resposta: 

_______________________________________________________________   

 

 Ampliação dos Números ordinais. Conteúdo:

  
 

1- Veja as posições das formiguinhas e continue a numerá-las de acordo com a ordem 

que ocupam. 
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2-  Eu já liguei a 1ª formiga na 3ª. Continue ligando de acordo com o que se pede: 

 A 5ª formiga à 7ª formiga.  

 A 7ª formiga à 9ª formiga.  

 

Conteúdo: Informações em tabelas.  

 
 

Essa foi a pesquisa que a professora Erica fez com os alunos do 3º ano. Veja a tabela:  

 
 

Agora, faça o que se pede. 

 

 Pinte o número de quadradinhos de acordo com o número de votos de cada 

personagem:  

 
 

 Qual personagem foi o mais votado?_____________________________________   

 

 Qual personagem foi o menos votado?____________________________________  

 

 Escreva os nomes dos personagens na ordem do mais votado ao menos votado. 
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História 

Conteúdo: Nome das ruas.  

 

     As ruas precisam de um endereço para se localizar, mandar ou receber 

correspondências ou mercadorias.  

     As informações de rua, número, bairro, cidade, estado, código de endereçamento 

postal (CEP), formam o endereço.   

     Assim como as pessoas, as ruas precisam de um nome para serem identificadas. 

Geralmente elas possuem um nome para homenagear uma pessoa importante, uma 

data ou algo de importância para aquele local.  

    Para que as ruas sejam identificadas elas precisam estar impressas em placas com 

letras legíveis e conservadas, como a da imagem acima.  

     As ruas vão se modificando conforme vão sendo ocupadas. As pessoas precisam 

de muitas coisas para facilitar suas vidas. Todas essas necessidades vão 

transformando os lugares.  

     Algumas ruas são mais antigas, outras mais modernas. Elas também podem ser 

largas para que os automóveis circulem mais facilmente.  

     Existem também ruas projetadas, construídas de acordo com um projeto. Por estas 

questões se tornam tão necessários os nomes das ruas.  
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Atividades  

1- Desenhe o trecho da sua rua onde localiza a sua casa: 

 

2- Agora anote o seu endereço na ficha abaixo:  

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Com a ajuda de um adulto, pesquise e escreva resumidamente a história do nome 

da sua rua. (O porquê esse nome foi dado a ela)  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Rua: _________________________________________________________  

Número: _____________________________________________________  

Complemento:_________________________________________________  

Bairro: _______________________________________________________  

Estado: ______________________________________________________  

CEP: _______________________________________________________________ 
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Geografia 

 As comunidades quilombolas e indígenas.  Conteúdo:

 

A vida nos quilombos 

     Os quilombolas são constituídos pelos descendentes de escravos negros, no 

processo de resistência à escravidão. Originalmente grupos sociais que ocupam 

territórios e compartilham características culturais até os dias de hoje.  

     Comunidades quilombolas estão localizadas em todas as regiões do Brasil, 

ocupando diferentes ecossistemas e explorando recursos naturais de formas diversas.  

     As comunidades são bastantes diferentes umas das outras. Possuem regras 

próprias, além do reconhecimento institucional para atuarem e desenvolverem a 

sustentabilidade local.  

    O trabalho agrícola representa a atividade principal. Ela fornece produtos como 

milho, legumes, mandioca, arroz, feijão, palmito, laranja e banana. Alguns quilombos 

possuem atividades comerciais para o consumo dentro da comunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A vida indígena 

Diferente do homem branco, os indígenas não se separam em classes sociais, 

todos têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra pertence a 

todos e a caça é dividida igualmente entre todos os habitantes da tribo.  

Para saber mais sobre o assunto assista o vídeo: Os africanos- 

Raízes do Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s 

   

https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s
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        A divisão das tarefas é feita por sexo e idade. As mulheres são responsáveis 

pelas crianças, comida, plantio e colheita. Os homens ficam encarregados da caça e 

da pesca e dos trabalhos mais pesados.  

       Na tribo (onde eles moram), o cacique faz o papel do chefe, organiza e orienta os 

índios. Eles têm uma alimentação baseada em produtos extraídos da natureza. 

Consomem diariamente frutas, verduras, legumes, raízes, carnes, cereais e 

castanhas. A moradia deles é chamada de oca.  

 

Atividades  

1- Após fazer a leitura sobre a comunidade quilombola, explique com suas palavras o 

significado da palavra quilombo.  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

2- Qual foi o povo que colonizou os quilombos? Por quê?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

3- Sobre a vida indígena, marque a resposta correta. 

 

 A divisão do trabalho é feita por:  

(    ) tribo                                   (     ) sexo e idade                   (     ) cacique  

 

 A função dos homens na tribo é:  

(    ) caçar e pescar                 (     ) cuidar das crianças         (     ) apenas se divertirem   

 

4- Diferente do homem branco, o indígena não:  

(     ) come frutas, verduras e raízes.  

(     ) se separa em classes sociais.  

(     ) mora em oca.  

(     ) tem chefe na tribo.  

5- Como é chamada a casa onde mora o índio: _______________________________   
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Ensino Religioso 

Conteúdo: Reconhecer e valorizar as diferenças religiosas. 

 

     As religiões ou tradições religiosas são agrupamentos de pessoas que 

compartilham crenças comuns e seguem as normas éticas.  

     No mundo existem muitas religiões diferentes, existem as religiões indígenas, afro-

brasileiras,o hinduísmo, judaísmo, cristianismo, entre outras.  

     Muitas pessoas seguem uma determinada religião porque busca nela 

ensinamentos para uma vida melhor. Elas buscam defender a vida, praticar o bem e 

defender a paz. Podem ser praticadas em diferentes espaços, com diferentes rituais e 

muitas vezes com vestimentas próprias daquele grupo.    

 

Atividade 

Você acha que todas as pessoas são tratadas com respeito? Observe a imagem 

abaixo e faça um lindo desenho que represente a união e a tolerância entre as 

pessoas. 
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Educação Física – Prof. Thiago 

 

 


