
 

 

 

Escola: ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE  
Nome do aluno: Data:  Semana: 28/09 a 

02/10 
 Professora: Ana Franco Turma: 3° ano A 

Componente Curricular: Português e 
Matemática 

Entregar: 28/09/2020 através de foto no 
whatsapp da professora 

ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades:(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, 
mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior  porte como contos populares 
(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de 
barras ou  de  colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas 

 

Português 

 

Leia o conto popular, depois circule os nomes de animais que aparecem no conto. 

 

 



 

 

 

Matemática 

Bons estudos! 

 



 

 

Escola: ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE  
Nome do aluno: Data: 29/09/2020 Semana: 28/09 a 

02/10 
 Professora: Ana Franco Turma: 3° ano A 

Componente Curricular: Português e 
Matemática 

Entregar: 29/09/2020 através de foto no 
whatsapp da professora 

ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades: (EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior  porte como contos populares 
(EF03MA20) Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não padronizadas e 
padronizadas mais usuais litro e mililitro 

 

Português 

 

Releia o conto popular da festa no céu e faça em seu caderno uma lista de animais que 

apareceriam se esta festa fosse no mar. 

 

Matemática 

 

Recorte e cole imagens de produtos que usamos em nosso cotidiano que tem como 

unidade de medida o litro ou mililitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bons estudos! 

 

 



 

 

Escola: ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE  
Nome do aluno: Data: 30/09/2020 Semana: 28/09 a 

02/10 
 Professora: Ana Franco Turma: 3° ano A 

Componente Curricular: Matemática Entregar: 30/09/2020 através de foto no 
whatsapp da professora 

ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades: (EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, 
gráficos de barras ou  de  colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas 

 

Matemática 

 

Faça as contas para completar o gráfico: 

 

 

 

 

Bons estudos! 

 

 

 



 

 

Escola: ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE  
Nome do aluno: Data: 01/10/2020 Semana: 28/09 a 

02/10 
 Professora: Ana Franco Turma: 3° ano A 

Componente Curricular: Interdisciplinar 
Português/História 

Entregar: 01/10/2020 através de foto no 
whatsapp da professora 

ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades:(EF35LP04) Inferir  informações implícitas nos textos lidos. 
(EF03HI07) Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua cidade ou região, e 
descrever o papel dos diferentes grupos sociais que as formam. 

 

História 

O Pequeno Curumim 

Isabel Cristina Silveira Soares 

 

 

Todo dia bem cedinho 

Desperta o pequeno curumim 

Caça e pesca o indiozinho 

Pula e brinca no capim! 

 

Seu pai é o cacique 

Chefe forte e guerreiro 

Tem também o pajé 

Que é da tribo o curandeiro! 

 

Na aldeia, tão juntinhos 

Vivem todos bem felizes 

Cada família tem sua oca 

Alimentam-se também de raízes! 

 

 



 

 

Agora responda em seu caderno: 

 

1- O que o pequeno curumim faz todo dia bem cedinho? 

2- Onde cada família mora? 

3- Do que os índios se alimentam? 

4- Quem é o curandeiro da tribo? 

 

 

 

 

Bons estudos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Escola: ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE  
Nome do aluno: Data: 02/10/2020 Semana: 28/09 a 

02/10 
 Professora: Ana Franco Turma: 3° ano A 

Componente Curricular; Interdisciplinar 
Português/Ciências 

Entregar: 02/10/2020 através de foto no 
whatsapp da professora 

ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades:(EF03CI03) Discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual 
considerando as condições do ambiente em termos  de luz. 

 

Ciências 

 

Bons estudos! 

 


