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Atividades 3° ano - 16/09/2020 - Professora Bruna Fortunato 

• PORTUGUÊS – CADERNO  

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

 

• CIÊNCIAS – APOSTILA 3º BIMESTRE 

Páginas 135, 136 e 137. 

 

• GEGRAFIA – APOSTILA 3º BIMESTRE 

Páginas 182, 183, 184 e 185. 

 

• PARA CASA – CADERNO DE PORTUGUÊS 

Escolher 10 palavras dos ditados já feitos e formar 1 frase com cada 

palavra (anexo 2 ao final do arquivo). 

 

• JOGOS EDUCATIVOS 

Ditado de palavras variadas 

Link: https://www.nossoclubinho.com.br/jogos-educativos-ditado/ 

 

Correção 15/09/2020 

 

Caderno de Português – 3º Bimestre 

Jandaia do Sul, 15 de setembro de 2020. 

1- Ditado: 

Nublado, blefar, blindado, bloco, blusa e bloquear. 

 

Apostila de Português – 3º Bimestre 

 

• Página 75 

https://www.nossoclubinho.com.br/jogos-educativos-ditado/


1-  

 

• Página 76 

3-SUGESTÃO 

_ Sapo você nunca vai virar um príncipe de tão feio! Kkkk 

_ E você leão que é tão feio, que é feio pra burro. 

_ Não tem como eu ser feio pra burro, porque sou leão. Kkkk 

_ Essa sua juba está parecendo uma vassoura. 

_ Deve ser por isso que me chamam pra varrer a casa. Kkkk 

 

• Página 76 

4- 1 caixa de sapato 

     3 metros de papel de presente 

      Meio metro de tecido 

      1 tubo de bola 

 

Passar cola na caixa, encapar com papel de presente. Cortar o tecido ao meio e 

colar uma parte em cada canto superior da caixa para ser a cortina. 

 

Apostila de Geografia – 3º Bimestre 

• Página 178 

1- a) Vermelho: população rural. Azul: população urbana. 

 



b) Intervalo de 10 anos, menos em 1991. 

 

c) Em 1970. 

 

d) A população urbana cresceu e a rural diminuiu. 

 

e) Não. 

 

• Página 179 

1- São Paulo. 

 

2- Sim, Curitiba. 

 

 

• Página 180 

1- As áreas com maior concentração de pontos vermelhos indicam maior 

quantidade de pessoas e com menor concentração indicam menor 

quantidade. 

 

2- (X) Ao longo do litoral. 

 

• Página 181 

1- Limitada pelo litoral, é cortada por muitos rios e tem relevo plano. 

 

Para casa – Caderno de Português 

SUGESTÃO  

_ Oi Rainha, tudo bem? 

_ Oi Rei, tudo sim e você? 

_ Estou bem também. Como foi seu dia hoje? 

_ Foi muito bom, minhas amigas vieram me visitar. 

_ E o que vocês fizeram? 

_ Tomamos chá e ficamos conversando sobre a realeza. 

_ Que bom que você se divertiu. 

_ Sim, vou fazer sempre isso. 



 

 ANEXO 1 (FAZER NO CADERNO DE PORTUGUÊS)  

16/09/2020 

PULAR 1 LINHA 

1- Ditado: 

 

ANEXO 2 (FAZER NO CADERNO DE PORTUGUÊS)  

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

Jandaia do Sul, 16 de setembro de 2020. 

Pular 1 linha 

1- Escolha 10 palavras que já foram trabalhadas nos ditados e faça 

uma frase com cada uma: 

Pular 1 linha 


