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Orientações às famílias – 3º ano -  1º bimestre/2021 

 

 É importante manter e preparar um ambiente adequado para os estudos e 

criar uma rotina de atividades; 

 Os registros permanecerão nos cadernos ou folhas impressas. Assim que 

realizadas devem ser enviadas fotos via WhatsApp direcionadas ao 

professor da sala e aos especialistas; 

 As atividades realizadas pelos alunos comporão as notas bimestrais e por 

esse motivo, os professores precisam recebe-las assim que realizadas. 

 Compreendemos que a rotina escolar é diferenciada em cada família, 

daremos o prazo de uma semana para entrega das atividades.  

 

Antecipadamente agradecemos 

Professores dos 3ºs anos A B e C. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

A IMPORTÂNCIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Comunicar-se com o outro sempre foi uma necessidade humana. Utilizando a fala, a visão, a 

audição, os gestos, o tato, a escrita e as tecnologias, criamos várias maneiras de se 

comunicar. 

 
 

 

 

1. Abaixo temos imagens de alguns meios de comunicação. Uns são mais antigos e outros 

mais recentes. Conte tudo o que você sabe sobrea cada um deles.  

 
 

 

 



 
2. Leia o texto e responda as questões abaixo. 

 
 

O ACESSO À INTERNET NO BRASIL 

Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que, em 

2018, cerca de 46 milhões de brasileiros com mais de dez anos de idade não tinham 

acesso à internet (em 2017, eram 54 milhões). 
 Quase metade dos brasileiros que não usa a internet diz não saber usá-la. Depois, estão 

aqueles que não tem interesse, os que acham o serviço caro, os que acham que os 

equipamentos para acessar são caros e os que não acessam porque o serviço de internet 

não existe onde moram.  

                        Texto Adaptado: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/29/em-2018- 
quase-46-milhoes-de-brasileiros-ainda-nao-tinham-acesso-a-internet-aponta-ibge.ghtml 

 

 

 

a. Quem realizou a pesquisa? 

____________________________________________________________________ 

 

b. Você acha que do ano de 2017 para 2018 o número de brasileiros sem acesso à 

internet aumentou ou diminuiu? 

____________________________________________________________________ 

 

c. Cite dois exemplos de equipamentos que você pode usar para se conectar à internet. 

____________________________________________________________________ 

 

d. Converse com um familiar ou responsável e escreva sobre alguns cuidados que nós 

devemos ter ao navegar na internet.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
Matemática 

 
A composição e a decomposição permitem conhecer as quantidades que o número é 

formado. Existem diferentes maneiras de compor e decompor os números.  

 

 
1. Escreva por extenso:  

 
 

 



 
 

2. Componha os números: 
 

 
 

 

3. Decomponha os números:  

 


