
COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua José Maria de Paula, nº 1825 - Tel: (0XX43) 3432- 4356 

CEP 86.900-000  Jandaia do Sul – Paraná 

 

Atividades 3° ano - 17/09/2020 - Professora Bruna Fortunato 

• PORTUGUÊS – CADERNO  

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

 

• PORTUGUÊS – APOSTILA 3º BIMESTRE 

Páginas 78, 79, 80, 81, 82 e 83. 

 

• HISTÓRIA – APOSTILA 3º BIMESTRE 

Páginas 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 e 141. 

 

• PARA CASA – Resumo 

Resumo do livro: Cada passarinho no seu cantinho. 

 

• JOGOS EDUCATIVOS 

Ditado de palavras variadas 

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

 

Correção 16/09/2020 

 

Caderno de Português – 3º Bimestre 

Jandaia do Sul, 16 de setembro de 2020. 

1- Ditado: 

Classe, bicicleta, cliente, folclore, clube e tecla. 

 

Apostila de Geografia – 3º Bimestre 

 

• Página 182 

2- a) As linhas de trem. 

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


b) Os locais que o trem passava para levar o café. 

 

• Página 183 

1- Cada cidade tem sua história específica, suas funções e sua 

geografia. 

 

• Página 184 

1- a) Onde há morros, baías e perto do mar. 

b) O mar, os lagos e os morros. 

c) É um complexo de lazer construído sobre uma área da baía de 

Guanabara e foi aterrada pelos seres humanos. 

 

• Página 185 

3-a) 1970. 

 

b) Porque elas passavam a atrair trabalhadores. 

 

4- A população está concentrada ao longo do litoral por uma causa 

histórica: o Brasil ter sido colônia de Portugal e, portanto, ter sua porção 

leste valorizada primeiro. 

 

5- As condições naturais do sítio como por exemplo morros e rios 

impactam diretamente na fisionomia da paisagem, porque é necessário 

adaptar as construções. 

 

Apostila de Ciências – 3º Bimestre 

• Página 135 



1-  

 

 

• Página 136 

1-  

 

2- a) Auxilia no planejamento da viagem. 

b)  

     
 



• Página 137 

3- b) Sim. 

c) Sim. 

d) A abertura da boca e a posição da língua são muito importantes para 

que possamos emitir sons. 

 

Para casa – Caderno de Português 

SUGESTÃO  

Fui ao circo e encontrei um palhaço muito engraçado. 

 

Minha barriga doeu de tanto doce que eu comi. 

 

A noiva estava parecendo uma princesa em seu casamento. 

 

Minha mãe limpou meu machucado com algodão. 

 

Levei um susto com o barulho da buzina. 

 

Meu irmão brincou comigo na piscina ontem. 

 

Fui o último a terminar a tarefa na aula. 

 

Aquele lugar era tão escuro que parecia assombrado. 

 

Li uma história que tinha um crocodilo verde. 

 

Meu padrinho me deu muitos presentes. 

 

 

 ANEXO 1 (FAZER NO CADERNO DE PORTUGUÊS)  

17/09/2020 

PULAR 1 LINHA 

1- Ditado: 

 


