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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “CLAUDETE DA SILVA VECCHI” 

 

   

3º ANO ____ 
PERÍODO LETIVO – 1º BIMESTRE COMPONENTE CURRICULAR 

Bloco 2: 19/04/2021 a 07/05/2021 LÍNGUA PORTUGUESA 
   

Nome do aluno:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  Regularidades contextuais, uso de  r/rr, m-p/b, c/qu e  g/gu. 
Reconhecimento do estilo próprio de cada gênero, tais como: receitas, regras de jogos, bula, entre 
outros (presença do verbo no imperativo ou infinitivo nas instruções).     Análise de ocorrências de 
palavras de uso frequente com marcas de nasalização (til, m,n) e dígrafos (lh,nh,ch), na produção 
escrita de textos. 
OBJETIVOS: OBJETIVOS: ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais 
Ler e compreender, com autonomia, textos injuntivos instrucionais, com a estrutura própria desses 
textos, mesclando palavras, imagens e recursos gráfico-visuais, considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto. Ler e escrever corretamente palavras de uso frequente com marcas de 
nasalização com os dígrafos lh,nh,ch. 

 

 

 

 

   Uso do RR:  quando você falar alguma  palavra e perceber  um som de “r” mais forte e prolongado e 
ele estiver escrito no meio de uma  palavra, deverá ser escrito com dois R, ou seja RR. Palavras com rr 
entre vogais , tem som forte e prolongado, exemplos:  carro, barro, arranhar, etc. 

  Agora é a sua vez, preste atenção ao falar as palavras, perceba como elas “arranham” a garganta, se 
o R for bem forte, será necessário escrever usando dois (RR).  Complete as frases abaixo com as 
palavras escritas com “RR” (dois r):  carro, arroz, cigarra, ferro, socorrer,  barraca, verruga e arrepiar.   

O ________________________________do meu pai é moderno. 

Gosto quando minha mãe faz _____________________ com feijão e bife. 

O ________________________ de passar roupas da minha mãe queimou. 

A função dos bombeiros é _______________________________ as vítimas. 

Meu pai tem uma ________________________________ enorme no ombro. 

Assistir um filme de _____________________________________________. 

Quando for acampar com meu pai vou levar a  _______________________ que ganhei do meu avô. 

A ___________________________________ cantou durante todo o inverno. 

 

M antes de P e B - Uso da consoante M é obrigatório antes das consoantes P e B, sendo essa uma 

regra da língua portuguesa. Vou ensinar uma regrinha para que não se esqueça: M(mamãe) P(papai) e 

B(bebê), ou seja: sempre ante do P(papai)e B(bebê) usamos o M(mamãe), pois a família fica sempre 

junta, ok? 

Vejamos alguns exemplos:  use SEMPRE M antes de P ou B 
 
ambulância      m antes de b 

Olá querido(a) aluno(a), tudo bem como você? Dando continuidade aos nossos estudos, vamos 

aprender um pouco mais sobre como escrevemos as palavras. Faça tudo com muita atenção e 

capricho! Se tiver dificuldades, não se preocupe! Anote suas dúvidas para perguntar na próxima aula 

presencial, mas não deixe de fazer as atividades.       

 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/consoantes.htm
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computador     m antes de p 
berimbau         m antes de b 
empada           m antes de p 
 
E antes das outras consoantes, utilizamos a letra N, vejamos outros exemplos: 
cinto 
envelope 
onze 

   Responda às perguntas a seguir e depois preencha a cruzadinha, escolhendo qual é a resposta certa 
entre as palavras a seguir, todas escritas com M antes de P ou B: gambá, tampa, tempestade, samba, 
ambulância e  pomba 

 
a) Certo tipo de pássaro. (pomba) 
b) Ritmo musical.             (samba) 
c) Chuva muito forte.       (tempestade) 
d) Cobre a panela.           (tampa) 
e) Animal que, quando ameaçado, exala um odor desagradável.  (gambá) 
f) Carro utilizado para transportar pacientes em caso de emergência. (ambulância) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uso do c e qu.  Leia: 

 

  

 

 

 

 

 

https://ensinarhoje.com/wp-content/uploads/2020/08/Atividade-lingua-portuguesa-ortografia-c-e-qu-ef02lp03-ef03lp01.png
https://ensinarhoje.com/wp-content/uploads/2020/08/Atividade-lingua-portuguesa-ortografia-c-e-qu-ef02lp03-ef03lp01.png
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  Na história acima você leu as palavras: esquilinho, que, machucado, fica, e aqui. Essas palavras 
apresentam a letra C ou as letras QU. Muitas vezes essas letras são pronunciadas com um som quase 
igual e isso pode causar confusão na hora da escrita. A letra C forma as sílabas ca, co, cu e as letras 
QU formam as sílabas qua, que, qui, quo. Veja algumas palavras que são escritas com C: casa, cotia, 
década, mágico, curral, etc. Agora  algumas palavras com Qu: qualquer, quarto, quitanda, querer etc.  
É necessário ter atenção na hora da escrita para não confundir o uso dessas letras. 

Leia as frases e complete as palavras com C ou QU. 
 

 
 

Uso do g /gu   -    Leia essas palavras: amigos, ganhei e joguei. Perceba que nas duas primeiras a letra 
G vem acompanhada apenas de vogal o e a, já na terceira palavra a letra G está acompanhada de UE. 
A letra G pode formar as sílabas: ga, go, gu, ge e gi ou gua, gue, gui guo. É necessário ter atenção na 
hora da escrita para não confundir palavras que se escrevem com ga, go, gu e palavras que se 
escrevem com gua, gue, gui, guo. 

 Exemplos de palavras com ga, go, gu: papagaio, tartaruga, galera, amigo, diálogo, etc. 

 Exemplo de palavras com gua, gue, gui, guo: alguém, égua, seguir, igual, preguiçoso, água,etc. 
 

Leia as frases e complete com g ou gu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ensinarhoje.com/wp-content/uploads/2020/08/Atividade-lingua-portuguesa-ortografia-c-e-qu-ef02lp03-ef03lp01-bncc-2o-ano-3o-ano-frases.png
https://ensinarhoje.com/wp-content/uploads/2020/08/Atividade-lingua-portuguesa-ortografia-c-e-qu-ef02lp03-ef03lp01-bncc-2o-ano-3o-ano-frases.png
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Gênero textual:  BILHETE – é uma mensagem curta trocada entre as pessoas, para escrevê-lo temos 

uma “estrutura” para seguir , veja como deve ser: 

 Coloque a data de forma abreviada, exemplo: 20/04/2021 (é muito importante não esquecer de 

datar, pois a pessoa ao ler saberá quando foi escrito) 

 Pule uma linha entre a data, para que a data  possa ficar bem destacada 

 Nome do destinatário ( ou seja, quem deve ler o bilhete, a quem se destina o recado) 

 Pule de novo uma linha antes de escrever, pois o nome também precisa chamar a atenção para 

não ser lido pela pessoa errada 

 Escreva a mensagem (lembrando: bilhete é curto) 

 De novo deverá pular uma linha para deixar bem claro que acabou 

 Terminamos com o nome de quem escreveu o bilhete, ou seja quem remeteu, enviou o bilhete, 

que é chamado de remetente. 

Veja um bilhete que a professora recebeu da dona Julia, mãe da aluna Mariana: 

20/04/021 

Boa tarde professora Rosana 

Minha filha Mariana não participará do passeio que a escola realizará pois está de castigo por não ter 

feito a tarefa, por isto não assinei a autorização dela. 

Obrigada, 

Julia 

Agora é a sua vez de escrever um bilhete, faça de conta que poderá convidar um(a) amiguinho(a) 

seu (sua) para dormir na sua casa. Siga o roteiro de escrita: 

 Primeiro: data abreviada e pule uma linha 

 Segundo: coloque o nome de qual amigo(a) convidará (nome se escreve com letra 

maiúscula- Letra maior), e pule outra linha 

 Terceiro: escreva a mensagem e termine pulando linha 

 Quarto: escreva seu nome, para saber quem enviou o bilhete 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Observe o bilhete abaixo e responda: 

25/04/2021 

Fabinho, 

Amanhã a tarde, eu, Lucas, Fernando, Paulo e o  Bruno vamos jogar vídeo game na minha casa. 

Você quer ir com a gente? 

Valeu! 

Beto 

 

Quem escreveu este bilhete? ________________________________________________________ 

Para quem ele foi escrito? ___________________________________________________________ 

Na casa de quem os meninos vão jogar? _______________________________________________ 

Por que este bilhete foi escrito? Qual motivo? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Gênero textual: CONVITE  

Existem muitos tipos: para festas de aniversário, casamento, formatura, chá de bebê, festas da 

escola, etc. O convite precisa dos seguintes elementos para estar completo: 

 Nome da pessoa que está sendo convidada 

 Data da festa 

 Horário da festa 

 Local da festa e endereço 

 Qual o tipo de comemoração 

Veja o modelo de um convite de formatura 

 

Veja o convite abaixo e responda: 
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Este convite é para qual tipo de comemoração? 

___________________________________________________________________________________ 

Qual é o nome da aniversariante? 

___________________________________________________________________________________ 

Você sabe qual é a data do seu aniversário? Se não souber pergunte ao seu responsável e faça de 

conta que haverá uma grande festa. Crie no retângulo abaixo o convite da sua festa, convidando seu 

(sua) melhor amigo(a)e também  ilustre, ou seja: desenhe imagens referentes ao tema da festa. 

 

 

 

 

 

 

Gênero textual : RECEITA 

Os textos instrucionais apresentam informações sobre procedimentos, passos ou regras que 

devem ser seguidos pelo leitor para realizar determinadas atividades como: fazer uma receita; 

montar um brinquedo; participar de um jogo (seguindo suas regras);  ou  bula de remédio que te 

orienta como tomar corretamente. 

A estrutura (jeito) correto de escrever uma receita é: 

 Nome da receita (pula-se uma linha para que fique em evidência) 

 Ingredientes (quais os produtos serão necessários ) 

 Modo de preparo (os passos que devem ser seguidos para que a receita dê certo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda: 

Qual o nome do gênero textual acima (tipo de texto)? ______________________________ 

Qual o tempo esta receita ficará dentro do forno? _________________________________ 

Quais são os ingredientes desta receita? ________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Revisão: uso do TIL  ~ 

Quando escrevemos usamos vários sinais diferentes, que modificam os sons das palavras. Um desses 
sinais é o “til”, que parece a letra s deitada (~).   O “til” é um sinal e não um acento. 

Na língua portuguesa o “til” aparece em cima das vogais “a” e do “o”. Em outras línguas, como no 
inglês, pode aparecer em outras letras. Não é correto fazer um til grande que fique em cima de outras 
letras, somente em cima de uma vogal. 

A vogal com o “til” se junta a outras letras nos seguintes casos: ã – ãs – ãe – ães - ão – ãos – ões – 
õe– õem. 

O uso do “til” faz com que, ao lermos as palavras com esse sinal, elas tenham o som nasal, que sai 
pelo nariz e pela boca. 
Repita as palavras e teste: anã, camarão, mãos, põe, balões, compõem. 

Em alguns casos, quando indicamos que temos mais de duas coisas ou pessoas, usamos as palavras 
no plural, indicando uma quantidade maior. Leia o quadro e observe as diferenças: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “CLAUDETE DA SILVA VECCHI” 

 

   

3º ANO ____ 
PERÍODO LETIVO – 1º BIMESTRE COMPONENTE CURRICULAR 

Bloco 2: 19/04/2021 a 07/05/2021 MATEMÁTICA 
   

Nome do aluno:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  Contagem numérica (10 em 10), ordem crescente e decrescente, 
números até 500, maior, menor, dobro e metade. Tempo (horas). 
Adição e subtração: situações problemas e decomposição numérica envolvendo sinais convencionais. 
Subtração: algoritmo convencional sem o uso do empréstimo e estimativa de resultado. 
Probabilidade: (situações problema) ¨simples¨. Identificar em situações do cotidiano, todos os 
resultados possíveis, estimando os que têm maiores ou menores de ocorrência. 
OBJETIVOS: Ler, escrever e comparar números naturais.  
Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos 
envolvendo adição e subtração com números naturais. 
Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando os que têm 
maiores ou menores chances de ocorrências. 

 
Vamos contar de 10 em 10 até 500: 
 

 

Agora é a sua vez, escreva nos quadrinhos de 10 em 10 até o número 200: 

     10          

            200 

 
Ordem crescente é quando escrevemos os números começando do menor para o maior, ou seja, os 
números aumentam seu valor. Veja:   1  - 5  -  100  - 5555  (ORDEM CRESCENTE) 
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Ordem decrescente é o contrário, começamos do maior para o menor, os números diminuem. Exemplo: 
a bola estava no número 9, desceu e continuará rolando até chegar no número 0 que é o menor. 
 

 
Dos números abaixo o menor é o 16, complete colocando os demais números em ordem CRESCENTE 
(do menor para o maior): 
 

 

DOBRO: Lembre-se do-bro , lembra a palavra dois, ou seja, é a mesma quantidade 2 vezes. Exemplo: 
se tenho 2 pirulitos e meu amigo tem o dobro, eu faço 2 + 2 = 4 , então ele tem 4 pirulitos. O dobro de 2 
é 4 . É só juntar o número por ele mesmo.  
Dobro de 3    = 3 + 3  resultado 6 
Dobro de 1    = 1 + 1  resultado 2 
 
As crianças querer fazer docinhos para levar para escola, para que tenha o suficiente para a turma toda,  
eles vão dobrar os ingredientes. Farão a mesma receita duas vezes iguais para dar o DOBRO de 
brigadeiros. Para isto terão que ver quais ingredientes são necessários e colocar tudo repetido.  

 

Coloque o dobro de cada ingrediente que devem usar para fazer o brigadeiro: 

 

METADE: é muito simples, basta dividir com exatamente a mesma quantidade. Desenhe abaixo  a 
metade das imagens:  
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:  

 

Observe: 

 

1 cubinho representa 1 unidade. 

10 cubinhos representam 1 dezena. 

1 barra representa 1 dezena, ou seja, 10 unidades 

 

Você entendeu?  

 

 

 

 UNIDADE é de um em um 

 DEZENA é de dez  

 CENTENA é de cem  
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O número é formado por algarismos, por exemplo o número 251 tem tem 3 algarismos (são as partes 

do número) ou seja, para formar o número 251 eu precisei do 2, do 5 e do 1, usei 3 algarismos para 

formar o número 251. O número 24 tem 2 algarismos: o 2 e o 4. Entendeu? 

Veja o primeiro modelo e complete os outros colocando o valor correspondente embaixo: 

 

Complete com o valor que corresponde cada algarismo (algarismo são as partes do número): 
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Complete com os termos faltosos, se tiver dúvida use seus dedos ou faça tracinhos para representar os 

números: 
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       A probabilidade é um ramo da matemática que estuda maneiras de como estimar a chance de 

um determinado evento acontecer. Por exemplo, imagine que tenhamos uma urna com 10 bolas 

brancas e 20 bolas vermelhas. Certamente a chance de tirarmos uma bola vermelha é muito maior, 

entretanto isso não significa que vamos tirar uma bola vermelha na primeira tentativa, pois há também 

bolas brancas. O estudo da probabilidade permite medir a chance de tirar bolas vermelhas ou bolas 

brancas associando essa chance a um número real.   Veja outro exemplo: 

 

Entendeu o que é probabilidade? Espero que sim, mas não se preocupe  pois estudaremos mais 

profundamente este assunto em breve. 

https://escolakids.uol.com.br/matematica
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “CLAUDETE DA SILVA VECCHI” 

   

3º ANO ____ 
PERÍODO LETIVO – 1º BIMESTRE COMPONENTE CURRICULAR 

Bloco 2: 19/04/2021 a 07/05/2021 CIÊNCIAS 
   

Nome do aluno:  
  

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: os sons em diferentes meios (sólidos, líquidos e gasosos). 
Os materiais e a luz: opacos, transparentes e translúcidos 
OBJETIVOS: produzir diferentes sons a partir da vibração de variados objetos identificando variáveis 
que influem nesse fenômeno. 
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 (paredes, pratos, pessoas e outros objetos de uso cotidiano. 

 
Hoje vamos aprender algo bem diferente! Observe a imagem: 
 

Quando você fala, as pessoas que estão em variadas posições próximas a você geralmente podem 
ouvi-lo. Você pode experimentar ficar no meio do pátio da escola, dar um grito e verificar a localização 

de quem escutou o seu grito. 
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2 – Os sons não são todos agradáveis, existem barulhos que chegam a incomodar. Imagine um 

liquidificador ligado o dia inteiro ou a sirene de uma ambulância te acordando logo cedo. Desenhe 

abaixo algo que produza  o som desagradável. 
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Percebeu a diferença? No primeiro usaram um vidro transparente que permite  toda passagem de luz e 

faz a imagem ser nítida, ou seja: perfeita.  No segundo o vidro é translúcido e  a imagem é irregular, 

pois não permite passagem total da claridade.. No último não é possível enxergar pois o vidro usado é 

opaco. 
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 Lembrando que o objeto opaco não permite passagem de luz, o translúcido permite parcialmente e o 

transparente permite passagem total da luz, observe as imagens abaixo e escreva na linha se ele é 

transparente, translúcido ou opaco: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “CLAUDETE DA SILVA VECCHI” 

   

3º ANO ____ 
PERÍODO LETIVO – 1º BIMESTRE COMPONENTE CURRICULAR 

Bloco 2: 19/04/2021 a 07/05/2021 HISTÓRIA 
   

Nome do aluno:  
  

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Formação dos municípios :impactos na paisagem, recursos naturais : 
cerrado ontem e hoje; primeiros habitantes (indígenas caingangues). 
Viver em comunidade e a importância da coletividade. Escola e bairros. 
OBJETIVOS: consulta de fontes de acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade em que 
vive).; identificar e comparar presença de diferentes grupos sociais (culturas africanas, indígenas e de 
migrantes.). 
Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua cidade ou região, e 
descrever o papel dos diferentes grupos sociais que as formam, ressaltando o papel da coletividade. 

 

 

   Com certeza você já foi ao  calçadão do centro comercial  desta cidade, então observe a foto acima  

de como era no passado e pense em como está agora... Veja como a paisagem mudou. 

Primeiros tempos da nossa Bauru... 

   Por volta de 1856 a 165 anos atrás), dois homens:  Felicíssimo Antônio de Souza Pereira e Antônio 

Teixeira do Espírito Santo, decidiram morar nesta região onde não havia nenhuma construção. 

Iniciaram um difícil trabalho derrubando as matas e construindo casinhas  rústicas para que pudessem 

alojar suas famílias e para terem como se alimentar iniciaram diferentes plantações.  

  Começou assim um povoado: a Vila de Bauru e com o passar do tempo chegaram novos moradores, 

parentes e conhecidos  destes dois homens que resolveram iniciar uma vida nova aqui também.  A 

lavoura cresceu e onde anteriormente eram matagais, surgiram plantações enfileiradas.    De diferentes 

pontos do território brasileiro e de outros países  chegaram homens corajosos que traziam suas famílias 



Bloco 2/ 1º Bimestre               21 
 

com o sonho de ter um pedaço de terra para plantar e viver e foi assim que Bauru foi sendo povoada 

com pessoas tão diferentes vindas de vários lugares (africanos, indígenas e migrantes). Com o 

crescimento da cidade, muitos decidiram plantar café pois era um produto que se vendia para o resto do 

Brasil e rendia muito dinheiro. Para transportar essa mercadoria houve  a construção da Estrada de 

Ferro Noroeste do Brasil que é muito longa e liga outras cidades. Você já deve ter visto no centro da 

cidade o Museu Ferroviário. 

   Você sabe quais foram os verdadeiros primeiros habitantes dessas terras? Antes dos aventureiros 

que comentamos chegarem aqui, os índios Kaingang (caingangues) já habitavam algumas regiões.   Os 

brancos destruíram a mata para abrir caminho para os trilhos do trem  e durante este período ocorreram  

muitos  conflitos entre os não índios e os índios. Afinal, a terra onde eles viviam começou ser invadida e 

destruída.  Os nativos (índios) sofreram todo tipo de violência e a grande maioria foi morta, por fim 

foram reduzidos  a menos de um terço da população original, ou seja, infelizmente existem poucos 

índios. 

   Nossa região tem um tipo de vegetação chamada de CERRADO, a palavra cerrado tem origem no 

Espanhol significando “fechado”. É uma vegetação densa de arbustos e gramíneas, com árvores baixas 

e tortuosas. Nas imagens abaixo você observa a transformação da paisagem que era  natural e que 

sofreu com  a ação do homem que acabou destruindo a natureza para estabelecer sua moradia. 

 

   Todos nós brasileiros somos uma mistura de diversas raças, ou seja, nossos antepassados mais 

distantes eram indígenas ou vieram de outros países. Pesquise com seus pais ou avós, qual a origem 

da sua família. Descubra de onde vieram seus tataravós, ou membros familiares bem distantes e 

responda: 

Minha família tem descendentes que eram ________________________________________________. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADnea
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    Viver em sociedade é acima de tudo uma necessidade humana. Torna-se simples quando se 

depende uns dos outros para viver melhor. Para as crianças, em especial, as normas de relacionamento 

com o meio são mais bem exercidas na escola, onde o ato de dividir o mesmo espaço é mais intenso. 

    Reservar um espaço na educação para transmitir valores como solidariedade e tolerância é 

indispensável. Em casa, a criança aprende por observação e isso ganha outras proporções na escola.  

 

 Os Grupos Sociais  

     São formados por pessoas que possuem interesses e objetivos em comum, ou seja, parecidos. Ao 

longo de nossas vidas, fazemos parte dos mais diferentes grupos de pessoas, seja por escolha própria, 

seja por circunstâncias que independem de nossa vontade. Assim, entramos e saímos de vários grupos 

sociais, os quais certamente são importantes na formação de nossa educação, de nossos valores e 

visões de mundo. 

    Prova disso está no fato de que, ao sairmos da última aula da semana, embora fiquemos longe 

daqueles que compõem nossa sala, a classe por si só não se desfaz, , continua existindo enquanto 

grupo. Da mesma forma, podemos pensar isso para nossas famílias, ou seja, mesmo que os indivíduos 

estejam longe, permanece o sentimento de pertencimento ao grupo. 

 

    Um bom exemplo são nossos grupos de amigos, como na escola, no clube ou no bairro em que 

moramos. Vejamos que, se por um lado podemos fazer parte de um mesmo grupo que outro indivíduo 

apenas pelo fato de estudarmos na mesma escola, por outro isso não significa que de fato todos os 

alunos sejam amigos. Muitos grupos criam normas de convivência para que possam ter um bom 

relacionamento. Vamos relembrar como é na escola: 

 

 Regras de convivência na Escola 

 

     A escola é o espaço onde a maior  interação social da criança acontece. Fora do ambiente familiar, 

ela tem contato com outras pessoas e suas histórias. As diferenças estão ali, lado a lado com seu grau 

de entendimento sobre o mundo. Então como manter o mínimo de ordem para o bem das próprias 

relações? Através de regras. 

   Algumas regras básicas auxiliam na compreensão genérica da criança acerca do ambiente escolar, 

tais como: 

 

 Chegar à escola no horário 

 Ser comportado 

 Prestar atenção às explicações do professor 

 Obedecer aos professores 

 Não jogar lixo no chão 

 Ter postura correta ao sentar 

 Não conversar sem necessidade 

 Fazer a tarefa de casa 

 Respeitar os colegas 
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      Você convive em sociedade com o grupo de pessoas da escola, mas também pertence ao local 
onde você mora: seu BAIRRO, ele pode ser: residencial, comercial ou industrial. 
 
 

   O BAIRRO EM QUE MORAMOS É UM LUGAR MUITO IMPORTANTE PARA CADA UM DE NÓS, 
POIS É NELE QUE SE ENCONTRA A NOSSA MORADIA, A RUA ONDE BRINCAMOS, O LOCAL DE 
COMPRAS E ONDE VIVEM  NOSSOS AMIGOS E VIZINHOS.  
 

 
BAIRRO RESIDENCIAL: nele o que mais vemos são casas 

  

 
  

BAIRRO COMERCIAL: é chamado assim pois nele encontra-se o comércio onde podemos comprar as 
coisas que precisamos. 
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BAIRRO INDUSTRIAL: é formado por indústrias, onde são fabricados os produtos que depois serão 
vendidos no comércio. 
 
  

 
  
 
 

Faça um X na alternativa correta: 

 

1) Qual dos bairros parece mais com o lugar que você mora? 

 

(    ) residencial 

(    ) comercial 

(    ) industrial 

 

 

2) Escreva o que tem no bairro onde você mora. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “CLAUDETE DA SILVA VECCHI” 

 

   

3º ANO ___ 
PERÍODO LETIVO – 1º BIMESTRE COMPONENTE CURRICULAR 

Bloco 2: 19/04/2021 a 07/05/2021                     GEOGRAFIA 
   

Nome do aluno:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  a produção e transformação da matéria-prima. 
Impacto das atividades econômicas. 
OBJETIVOS: conhecer como acontece a produção e transformação da matéria prima em produtos 
industrializados; 
Analisar o impacto econômico das atividades em um município. 

 

Você sabia? 

Quando consumimos uma mercadoria industrializada – um lápis, por exemplo, estamos utilizando um 
produto que foi transformado. Isso significa que um material-base (no caso do lápis, a madeira) foi 
utilizado e modificado por uma técnica industrial ou artesanal para que pudesse atender a uma 
determinada finalidade. 

Esse “material-base” utilizado para produzir uma determinada mercadoria é chamado de matéria-
prima. 

Portanto, matérias-primas são os materiais retirados da natureza ou produzidos no meio rural para 

serem transformados em mercadorias. Em vários casos, a matéria-prima em si pode ser diretamente 

utilizada pelo consumidor, como os vegetais e as frutas, pois não precisa  ser transformada 

industrialmente. 

Os materiais escolares que utilizamos são feitos de diferentes matérias-primas.  

Observe a tabela abaixo: 

              MATÉRIA- PRIMA           -                PRODUTO 
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Vamos ver se você entendeu? 

Reescreva as frases trocando as figuras por palavras. Se for necessário, utilize o banco de palavras: 

Do é fabricado o  que é usado para fazer . 

 

Da é tirado a  para a transformá-la em    e    . 

 

Da  seringueira é extraído o  para a fabricação da  . 

 

Da  tiramos o  e o . 

 

Do  é feito o , o e o . 

 

 

Banco de palavras  

MILHO ÁRVORE MESAS VACA SORVETE 

FUBÁ MADEIRA LÁTEX COURO QUEIJO 

BOLO CADEIRAS BORRACHA LEITE IOGURTE 

 

FONTES: 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/materiaprima.htm 

https://br.pinterest.com/ 

 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/materiaprima.htm
https://br.pinterest.com/
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Todos os produtos que você vê ou usa, são produzidos pela natureza ou pela ação do homem. As 

indústrias são necessárias para fornecerem ou transformarem os produtos que usamos. Existem 

também os produtos de origem rural, que são produzidos pela própria natureza, mas por haver 

necessidade de uma enorme quantidade acabam sendo produzidos geralmente no campo em grande 

quantidade, exemplos das plantações, criação de gado, porcos e aves para alimentação da população, 

    Infelizmente existem impactos negativos (ruins) como o desgaste do solo(terra), as queimadas que é 

a colocação de fogo em uma região para que se possa plantar determinado produto (que causa a morte 

de todos animais que vivem nesta região), o desmatamento (, que é a derrubada de toda vegetação) ou 

para criar gado, ou arrancar as árvores para utilização da madeira. 

. 



Bloco 2/ 1º Bimestre               28 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

   

   

3º ANO  
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

Bloco 2: 19/04/2021 a 07/05/2021 Inglês 
   

NOME DO ALUNO: 

 

 

 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  

 Comandos simples do dia a dia de sala de aula. Retomada: Come in / stand up / let's go / be quiet/ 
silence. Vocabulário novo: Open your book/ take your seat/ raise your hand/ get in line/ pay attention. 

 

HELLO DEAR STUDENT! WELCOME BACK! HOW ARE YOU? (OLÁ, QUERIDO ALUNO! SEJA BEM 

VINDO DE VOLTA! COMO VOCÊ ESTÁ?). VAMOS RETOMAR NOSSOS ESTUDOS SOBRE A 

LÍNGUA INGLESA? ARE YOU READY? LET‟S GO! (ESTÃO PRONTOS? VAMOS LÁ!). 

NESTE BLOCO DE ATIVIDADES VAMOS APRENDER ALGUNS COMANDOS SIMPLES DO DIA A 

DIA DA SALA DE AULA (CLASSROOM LANGUAGE)VAMOS COMEÇAR COM OS COMANDOS, 

OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO QUE REPRESENTAM CADA UM DELES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

STAND UP: 

LEVANTE-SE 

TAKE YOUR SEAT: 

SENTE-SE 

BE QUIET/ SILENCE: 

SILÊNCIO 

COME IN: ENTRE LET’S GO: VAMOS OPEN YOUR BOOK: 

ABRA SEU LIVRO 

RAISE YOUR HAND: 

LEVANTE SUA MÃO 
GET IN LINE: FAÇA 

FILA 

PAY ATTENTION: 

PRESTE ATENÇÃO 
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AGORA QUE VOCÊ APRENDEU E REVISOU ALGUMAS DESSAS PALAVRAS E 

EXPRESSÕES, VAMOS PRATICAR O QUE FOI APRENDIDO? FAÇA AS ATIVIDADES: 

 

ATIVIDADES 

1) PINTE E CIRCULE A O COMANDO (CLASSROOM LANGUAGE) PEDIDO EM CADA 

EXERCÍCIO:  

 

OPEN YOUR BOOK 

  

 

 

 

 

RAISE YOUR HAND 

 

  

 

 

 

PAY ATTENTION 

 

 

 

 

 

 

STAND UP 
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2) LIGUE CADA COMANDO A SUA IMAGEM CORRETA: 

 

TAKE YOUR SEAT 

 

 

 

 

BE QUIET/ SILENCE  

 

 

 

 

COME IN 

 

 

 

 

GET IN LINE 

 

 

 

 

LET’S GO 
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3) COMPLETE OS NOMES DOS COMANDOS (CLASSROOM LANGUAGE) COM AS VOGAIS QUE 

FALTAM: 

 

 

____P____N   Y___ ___ R    B___ ___ K 

 

L___T’S    G____ 

 

B___ Q___ ___ ___T 

 

R ____ ____ S ____   Y ____ _____ R   H____ND 

 

T_____K_____   Y _____ _____R     S______ _____ T 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS: 

 

IMAGENS DO GOOGLE 

https://en.islcollective.com/ 

www.eslprintables.com 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://en.islcollective.com/
http://www.eslprintables.com/
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Pintura rupestre em caverna representando grupos de pessoas 

dançando. Imagem disponível em: 

https://www.culturagenial.com/historia-da-danca-ao-longo-do-

tempo/  acesso em 16/03/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEF "Claudete da Silva Vecchi" 

3º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

Bloco 2: 19/04/2021 a 07/05/2021 ARTE 
 

NOME DO ALUNO:_______________________________ TURMA: ____________ 

ARTE 

 

EIXO/LINGUAGEM DA ARTE: Dança e Artes Cênicas. 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

DANÇA: Percepção do movimento. 

ARTES CÊNICAS: O corpo do ator: gestualidade, volume, profundidade, transparência e justaposição. 

EXPECTATIVA DE APRENDIZAGEM:  

DANÇA: Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes 

contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

ARTES CÊNICAS: Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, 

direções, caminhos, etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do movimento 

cênico.  

 

 

 

 

Percepção do movimento na Dança 

A Dança foi uma das primeiras demonstrações expressivas do 

ser humano. 

Surgiu ainda na Pré-História, quando os homens das 

cavernas se expressavam batendo os pés no chão. Com o 

passar do tempo, foram dando mais intensidade aos sons, 

descobrindo que eram capazes de criar outros ritmos e 

conciliando os passos com as mãos, através das palmas. 

São as chamadas danças primitivas. (ver imagem ao lado). 

 

Para entender a arte da Dança... Vamos refletir: 

 Sem movimento não existe dança; por isso o corpo é 
fundamental. 

 Para dançar, precisamos de um lugar, ou seja, um espaço. 

 Todo movimento expressivo tem um ritmo, que se dá de acordo com 
organizações de tempo. 

Olá crianças! Como vocês estão? 

Neste bloco de atividades vamos explorar os nossos 

movimentos corporais, e para iniciar nossos estudos vamos 

aprender um pouquinho sobre os movimentos no universo da 

dança. 

https://www.culturagenial.com/historia-da-danca-ao-longo-do-tempo/
https://www.culturagenial.com/historia-da-danca-ao-longo-do-tempo/
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Observe a imagem abaixo e com ajuda de um familiar responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) O que você vê representado na imagem acima? 
R:_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

2) As pessoas estão paradas ou em movimento? 
R:_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3) Em que situações ou momentos da vida você dança ou vê as pessoas dançarem? 
R:_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________Ativi

dade: observe a imagem abaixo e leia o texto ao lado da imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirado pela obra de Kandinsky, faça como ele no espaço abaixo, observe o movimento do corpo dos 

bailarinos e desenhe de forma simplificada (linhas retas e curvas). 

A pintura ao lado chama-se A 

Dança e foi pintada em 1905 

por um artista chamado Henri 

Matisse. Acredita-se que esta 

composição (desenho) surgiu 

enquanto o pintor observava 

alguns pescadores realizando 

uma dança de roda, a sardana, 

em uma praia do sul da França.   

As formas simplificadas das 

dançarinas ocupam todo o 

espaço da tela sugerindo um 

padrão de movimento e alegria. 

Wassily Kandinsky  foi um pintor que gostava 

muito de música e dança. Observe na imagem 

ao lado um dos estudos que ele fez dos 

movimentos do corpo da dançarina e coreógrafa 

Gret Palucca (1926). 

A Dança – Henri Matisse – 1910 –Óleo sobre tela – 2,60m x 3,91m  

Museu Hermitage. São Petesburgo, Rússia. 

Wassily Kandinsky, Tanzkurven Zu den Tänzen der Palucca, Das Kunstblatt, 

Potsdam, vol. 10, no. 3 
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Viola Spolin. Imagem disponível 

em: 

http://dicateatro.blogspot.com/2015/

08/viola-spolin.html  acesso em 

16/03/2021. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O corpo do ator 

Você já brincou de faz de conta? 

Alguma vez já transformou seu quarto em um navio, o quintal de sua casa em 

outro planeta, uma caixa de papelão em um carro de corrida ou algo parecido? 

Provavelmente, já imaginou ser um rei ou uma princesa, um super-herói, um 

bicho! 

Para brincar de faz de conta, basta imaginar como seria se fôssemos diferentes 

ou se vivêssemos em outro tempo e lugar. 

Alguns artistas gostam de fazer esse tipo de exercício, então usam a 

imaginação e agem como personagens vivendo uma ação. 

Essa forma de agir dos artistas nada mais é do que teatro! 

As ações realizadas pelos personagens, interpretados pelos atores, são 

chamadas de ações teatrais. Para realizar as ações teatrais os atores se valem 

de memórias, experiências vividas, coisas que ouviram falar e também, é claro, 

de muita fantasia. 

Além disso, eles costumam se exercitar em atividades que desenvolvem a 

capacidade do improviso, os jogos teatrais. 

Na década de 1930, a autora e diretora estadunidense Viola Spolin (1906-1994) criou a técnica denominada 

jogos teatrais. 

O principal objetivo desses exercícios é fazer com que os estudantes de teatro e as pessoas em geral, se 

expressem de maneira mais livre, sem seguir modelos prontos. 

Eles apresentam problemas a ser “resolvidos” pelos jogadores e abrangem três elementos dramáticos: quem 

(os personagens); onde (o espaço cênico); o quê (a ação que será desenvolvida). 

Além desses elementos, há também outros três que lhes servem de estrutura: o foco (que indica a atividade que 

o jogador deve desenvolver); a instrução (que apresenta a proposta do jogo de forma clara); e a avaliação (que 

coloca a plateia como responsável por verificar se os atores mantiveram ou não o foco durante o exercício e se 

conseguiram resolver o problema dado).  

Agora vamos fazer de conta que somos atores e vamos nos exercitar com alguns jogos teatrais! 

 

 

Agora vamos falar de teatro! 

Imagem disponível em: 

https://www.wikiwand.com/pt/Dan%C3%A7a  

http://dicateatro.blogspot.com/2015/08/viola-spolin.html
http://dicateatro.blogspot.com/2015/08/viola-spolin.html
https://www.wikiwand.com/pt/Dan%C3%A7a
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Atividade: Com ajuda de um familiar faça os exercícios a seguir: 

1. Vamos começar com uma série de aquecimento para os músculos! Gire as partes do seu corpo no sentido 
horário (que é o sentido que giram os ponteiros do relógio): primeiro um pé, depois outro, uma mão, depois 
a outra, o quadril, os ombros e cabeça. Em seguida, faça tudo de novo, invertendo a ordem das partes do 
corpo, no sentido anti-horário: primeiro a cabeça, depois os ombros, o quadril, uma mão, a outra, um pé e o 
outro.  Sacuda todo o seu corpo e relaxe os seus músculos. 

2. Caminhe em várias direções ao ritmo das palmas do familiar (de preferência descalço). Quanto mais 
rápidas as palmas, mais rápidos devem ser os passos (sem correr) e quanto mais lentas as palmas, mais 
lentos os passos. 

3. Agora faça de conta que você é um gigante, ande como um gigante, mexa os braços e corpo como se fosse 
um gigante, faça sons de gigante. 

4. Faz de conta que uma fada lançou um feitiço no gigante, e ele foi diminuindo, diminuindo, até se tornar a 
pessoa mais pequenina que existe na terra. Ande como um pequenino, se movimente e faça sons como um 
pequenino.  

5. O feitiço continua fazendo efeito e transformou o pequenino em um enorme dragão com asas. Faça 
movimentos como se fosse um dragão voando e cuspindo fogo para todos os lados. 

6. O dragão foi diminuindo e virou cavalo. Mas não um cavalo qualquer, o cavalo mais rápido que existe no 
mundo. Corra como um cavalo super-rápido. 

7.  O cavalo foi diminuindo e virou um bicho-preguiça com muito sono. Faça movimentos bem lentos até se 
deitar. 

8. Respire fundo e levante-se devagar. 
Com ajuda de um familiar responda: 

1 - Você conseguiu realizar todos os exercícios? 
R:_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
2 - Conseguiu se concentrar nos personagens? 
R:_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
3 - Teve alguma dificuldade em usar a imaginação? 
R:_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
4 - Conseguiu manter o foco durante as cenas ou se distraiu com outras coisas? 
R:_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
5 - Gostaram dos jogos teatrais? 
R:_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Atividades elaboradas pela professora Raisa Ariane Bonani. 

Referências 

MESQUITA, A. M.; FANTIN F. S. B.; ASBHAR, F. F. S. (Orgs.). Matriz Curricular de Arte. Currículo Comum para o Ensino Fundamental Municipal. 

Bauru: Prefeitura Municipal de Bauru, 2016. 

POUGY, Eliana. Ápis: Arte, 4º e 5º ano: volume único. São Paulo: Ática, 2014. 

Se possível grave um vídeo e mande para a sua professora no grupo de 

WhatsApp da sua turma. No vídeo brinque com uma das cenas dos jogos 

teatrais. 

Estou ansiosa para ver os vídeos de vocês! 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação EMEF 

“Profª Claudete da Silva Vecchi” 

 

3º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

Bloco 2: 19/04/2021 a 07/05/2021 Educação Física – Prof. Luciana. 

NOME DO ALUNO:     
 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Brincadeiras e jogos de matriz indígena brasileira. 
OBJETIVOS: Experimentar, fruir e recriar brincadeiras e jogos da matriz indígena brasileira, valorizando 

a importância enquanto patrimônio histórico cultural. 

 

Olá, tudo bem? Nesta atividade vamos falar um pouco sobre jogos de matriz indígena e também 

aprender a fazer uma peteca, divirta-se! 

Sabemos que muitas pessoas gostam de brincar e de jogar. Crianças, por exemplo, podem passar 

o dia todo nestas atividades, inclusive, criando maneiras diferentes de reproduzir uma mesma brincadeira; 

sempre com o objetivo de se divertir e aproveitar a companhia dos amigos. Brincando podemos desenvolver 

diversas habilidades que usaremos por toda a vida, ou seja, brincar também é aprender! Os povos indígenas 

além de nos transmitirem diversos hábitos e costumes (tomar banho todos os dias, consumir determinados 

alimentos, como a mandioca; por exemplo) criaram muitas brincadeiras que adoramos, como o jogo de 

bolinha de gude e o cabo de guerra. Agora, vamos aprender mais sobre outra brincadeira indígena? 

Atividade1: Peteca 

Você sabia que a peteca é um brinquedo e jogo de origem indígena brasileira? A história popular conta 

que os povos nativos já brincavam de peteca para se divertirem e seu nome PE‟TECA é de origem 

Tupi e significa „BATER COM A MÃO‟. Os índios a faziam com materiais da natureza (penas de aves, 

palha de milho, areia dos rios e pedrinhas). Além de ser uma brincadeira muito divertida, atualmente é 

um esporte oficial chamado Badminton onde a peteca é rebatida com uma raquete e não com as mãos. 

BADMINTON 

Imagem disponível em: https://thumbs.dreamstime.com/z/menina-dos-desenhos-animados-que-joga-o-badminton-82506681.jpg - Acesso em 05/04/2021 

 
Imagem disponível em: https://site.oatibaiense.com.br/2019/10/atibaia-recebe-amanha-oficina-de-badminton-pela-primeira-vez/ - Acesso em 05/04/2021 

https://thumbs.dreamstime.com/z/menina-dos-desenhos-animados-que-joga-o-badminton-82506681.jpg%20-%20Acesso%20em%2005/04/2021
https://site.oatibaiense.com.br/2019/10/atibaia-recebe-amanha-oficina-de-badminton-pela-primeira-vez/
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PETECA 

 
 
 

Imagem disponível em: https://sites.google.com/site/portuguesehelp/HOME/news/fique-ligado/petecas-tem-a-sua-popularidade - Acesso em 05/04/2021 

 

 

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/492862752949454594/ - Acesso em 05/04/2021 

https://sites.google.com/site/portuguesehelp/HOME/news/fique-ligado/petecas-tem-a-sua-popularidade
https://br.pinterest.com/pin/492862752949454594/
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Atividade 2 - Brincando com a peteca 
 
 

Agora vamos brincar com a peteca, que tal alguns desafios? 

 
 

 Tente equilibrar a peteca em várias partes do corpo: em cima da cabeça, no ombro, nas mãos e onde 

mais você quiser; 

 Jogue-a para cima e segure-a com as duas mãos, depois jogue novamente e segure apenas com uma 

das mãos (tente segurar primeiro com a mão esquerda e depois com a mão direita); 

 Segure a peteca com uma das mãos e com a outra rebata de baixo para cima, tentando lançar o mais 

longe possível, depois lançar o mais alto possível 

 Agora é com você, explore novas maneiras de brincar! 
 
 

 
Dica: segure a peteca por esta parte, onde a seta indica, e bata embaixo dela com a palma 

da mão, evite bater com os dedos, pois, assim, sua peteca irá mais longe. Mais uma coisa, 

caso sua peteca fique muito leve utilize mais papel para fazer a bolinha. 

 
 
 
Ah, não se esqueça de me contar aqui embaixo como foram a montagem e as brincadeiras! Você pode 

descrever ou desenhar. 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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