
 

 

 

 

Estudando substantivos 

Na atividade da semana anterior, falamos um pouco sobre os substantivos e agora, 

vamos reforçar.                                       

                                                                                            

 

 Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, indicando coisas, pessoas, 

lugares, sentimentos, estados, qualidades, ações. 

 

Exemplo: Seu pato de borracha é muito bonito. 

                 Sua caneta é azul. 

 

Como podemos observar, pato e caneta dão nome às coisas desta menina da imagem 

portanto, são chamados de substantivos. 
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Realize a leitura da carta de Ronroroso na página 94 do livro de Língua Portuguesa: 

 

 

                                                                                                  



 

 

 

Após a leitura, realize as atividades das páginas 106 e 107     

       

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Adição e subtração 

 

Vamos relembrar algumas questões sobre adição e subtração na atividade de hoje. 

Para começar que tal assistir um vídeo explicativo, para facilitar a realização dos 

exercícios? 

https://www.youtube.com/watch?v=AUzyuZdg68Y 

  

No vídeo pudemos relembrar o que são contas de adição e subtração e, além disso 

pudemos conhecer o nome que cada um dos termos (números) recebe na conta. Saber o 

nome desses termos facilita muito a organização da conta, e também ajuda na 

interpretação de situações problema. Veja abaixo como chamamos os termos de cada 

conta armada. 

*Lembrando que se o número possuir mais de dois algarismos (por exemplo: 12 ou 145, 

devemos posicionar sempre unidade sobre unidade, dezena sobre dezena e assim em 

diante, como já vimos no início do ano) 

 

Adição:   

 Fazemos uma adição quando juntamos quantidades. 

 Mesmo mudando a ordem das parcelas, o resultado 

sempre será o mesmo. 

 Pode ter mais de duas parcelas. 

 Sempre colocar o sinal de mais (+) que indica ser uma 

conta de adição. 

 O “tracinho” abaixo das parcelas, sempre deve ser colocado, representa o sinal de 

igualdade (=) que colocamos nas contas. 

 A soma ou total é o resultado da união das parcelas. 
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Subtração: 

 

 Fazemos uma conta de subtração quando tiramos ou 

queremos descobrir quanto falta para chegar a uma 

determinada quantia. 

 O minuendo sempre será o número maior, representa a 

quantia de algo que temos. 

 O subtraendo é a quantia que vamos subtrair (tirar do valor maior), sempre será o 

número menor. 

 Sempre colocar o sinal de menos (-) e igual (=) nas contas, e em caso de conta 

armada o sinal de igual é o “tracinho” abaixo do subtraendo. 

 O resultado chamamos de resto ou diferença, indica o que sobrou depois de tirar  

(resto) ou quanto falta para alcançar um valor (diferença) 

 

 

Agora vamos treinar?  Faça os 

exercícios do livro didático “Nosso 

livro de matemática – 3º ano”, 

páginas 123 e 141. No caderno 

registre as contas que foram 

necessárias fazer, envie foto do 

registro da atividade no livro e das 

contas feitas no caderno. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Bom estudo! 


