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Atividades 3° ano - 01/12/2020 - Professora Bruna Fortunato 

 

• HISTÓRIA – FOLHA AVULSA 

Atividade Avaliativa bimestral (anexo 1) 

 

• GEOGRAFIA – FOLHA AVULSA 

Atividade Avaliativa bimestral (anexo 2) 

 

• VALORES E PRINCÍPIOS – APOSTILA 

Páginas 54, 55, 56 e 57. 

 

Correção 30/11/2020 

Português – Atividade Avaliativa Bimestral 4º Bimestre 

Correção feita através de foto enviada à professora. 

 

Anexo 1 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, __ de _____________ de _______. 

Professora: Bruna Fernanda Barbosa Fortunato 

 Aluno (a): ____________________________________________ 

3º ano – 4º Bimestre 

 

Atividade Avaliativa Bimestral de História 

 

1- Quem habitava a América antes da chegada dos portugueses? 

R:_________________________________________________________________ 

 



2- Escreva uma cultura que os indígenas tinham: 

R:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3- O que os indígenas usavam para construir suas casas? 

R:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4- Desenhe e pinte a casa de um indígena na época da chegada dos portugueses: 

 

 

5- Como eram os hábitos de higiene dos portugueses no século XV? 

(   ) Tomavam banho todos os dias para não terem doenças. 

(   ) Raramente se lavavam, o sabão era caro e as doenças de espalhavam com 

facilidade. 

(   ) Tomavam banho duas vezes ao dia e após o banho passavam vários cremes 

no corpo para ficarem muito cheirosos. 

 

6- Cite 3 especiarias: 

R:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7- De qual cidade saíram as caravelas que chegaram ao Brasil? 

R:_________________________________________________________________ 



Anexo 2 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, ___ de _____________ de _______. 

Professora: Bruna Fernanda Barbosa Fortunato 

 Aluno (a): ____________________________________________ 

3º ano – 4º Bimestre 

 

Atividade Avaliativa Bimestral de Geografia 

 

1- O que devemos fazer com as embalagens para não poluir a natureza? 

R:___________________________________________________________________ 

 

2- Quais são os três tipos de água? 

(   ) Água potável, água com barro e água poluída. 

(   ) Água potável, água servida ou de esgoto e água diluída. 

(   ) Água potável, água servida ou de esgoto e água poluída. 

 

3- Cite um tipo de destino do esgoto: 

R:_____________________________________________________________________ 

 

4- Cite 4 utilidades da água: 

a) _____________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________________ 

d) _____________________________________________________________________ 

 

5- Cite 2 tipos de materiais recicláveis: 

a)_________________________________________________________________ 

b)_________________________________________________________________ 

 

 

 



6- Cite uma maneira de evitar o desperdício de água: 

R:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7- Cite como podemos evitar tantos resíduos: 

R:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8- Como podemos reduzir o uso de automóveis e ajudar o meio ambiente? 

R:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 


