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Atividades 3° ano - 09/09/2020 - Professora Bruna Fortunato 

• PORTUGUÊS – CADERNO  

Ditado de palavras com GR (anexo 1 ao final do arquivo) 

 

• PORTUGUÊS – APOSTILA 3º BIMESTRE 

Páginas 66, 67, 68, 69 e 70. 

 

• GEOGRAFIA – APOSTILA 3º BIMESTRE 

Páginas 174, 175, 176 e 177. 

 

• JOGOS EDUCATIVOS 

Adição e subtração 

Link: https://www.nossoclubinho.com.br/jogo-de-matematica-soma-

subtraca/  

 

• PARA CASA 

Caderno de matemática – problemas de divisão (anexo 2 ao final do 

arquivo). 

 

Correção 08/09/2020 

 

Caderno de Português – 3º Bimestre 

Jandaia do Sul, 08 de setembro de 2020. 

1- Ditado: 

Frango, freira, fritura, frouxo, fruta e fresco. 

 

Apostila de Matemática – 3º Bimestre 

• Página 65 
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5- Ocorre quando não existe outra possibilidade de resultado. 

 

Ocorre quando existe mais de uma possibilidade de resultado. 

 

Ocorre quando não há chances de este evento acontecer. 

 

6-  

 

 

• Página 66 

7-  

 



• Página 67 

7- Ir de ônibus até a casa da avó, depois ir a pé até a casa do tio.  

 

Ir de ônibus até a casa da avó, depois ir de carro até a casa do tio.  

 

Ir a pé até a casa da avó, depois ir a pé até a casa do tio. 

 

Ir a pé até a casa da avó, depois ir de carro até a casa do tio. 

 

• Página 68 

8- a) Três olhos, asas, pelos, pés de 3 dedos, dentes afiados e sem cauda. 

 

b) Corpo roxo, duas bocas, olhos verdes, sem orelhas e mãos de 4 dedos. 

 

c) Poderia ser azul ou roxo, ter apenas um olho ou 3 sendo verde ou preto, 

ter duas bocas, dentes pontudos e ter asas ou cauda. 

 

d) Não, porque existe outras combinações possíveis. 

 

Apostila de Ciências – 3º Bimestre 

 

• Página 127 

1- 

 

 

 

 

 



3-. 

 

 

• Página 128 

1- Ar. 

 

2- Porque só podemos comprimir o ar até um certo limite. 

 

3- O ar expande e empurra o êmbolo para a posição inicial. 

 

Para casa – Apostila de Matemática – 3º Bimestre 

• Página 69 

e) SUGESTÃO 

Desenhar 1 monstrinho azul com 1 olho preto, 1 boca, dentes 

arredondados, com cauda, pés iguais da mãe e mãos iguais do pai. 

Desenhar também 1 monstrinho roxo com 1 olho preto, 1 boca com dentes 

afiados, com asa e cauda, mãos iguais da mãe e pés iguais do pai. 

 

 ANEXO 1 (FAZER NO CADERNO DE PORTUGUÊS)  

09/09/2020 

PULAR 1 LINHA 

1- Ditado: 

 



ANEXO 2 (FAZER NO CADERNO DE MATEMÁTICA)  

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul, 09 de setembro de 2020. 

Pular 1 linha 

1- A diretora de uma escola irá dividir 490 livros em 5 prateleiras. Quantos 

livros ela irá colocar em cada prateleira? 

 

2- Para realizar uma gincana, a organização irá dividir 58 pessoas em 2 

grupos. Quantas pessoas ficarão em cada grupo? 

 

3- Uma livraria recebeu uma encomenda de 248 livros. A livraria tem que 

enviar esta encomenda pelo correio, porém cada caixa comporta apenas 

4 livros. Quantas caixas serão necessárias para enviar todos os livros? 

 


