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DIA DA 

SEMANA 

DIA DO 
MES 

DISCIPLINA CARGA 

HORÁRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS REFERÊNCIAS 

SEGUNDA-

FEIRA 

28/09/20 GEOGRAFIA 2 HORAS Produção e 
consumo. 

Objetivo: 

(EF03GE08). 

Relacionar a 

produção de lixo 

aos problemas 

causados pelo 

consumo 

excessivo e 

contribuir 

propostas para o 

consumo 

consciente. 

 

Elaborado pela professora. 

  PORTUGUÊS 1 HORA Interpretação de 
texto A primavera 
voltou. 

 
(EF03LP24) ler 
e compreender 
relatos de 
observações e 
de pesquisas 
em fontes de 
informações. 

https://br.pinterest.com/pin/442900944597539305/ 

 

MATEMÁTICA 1 HORA Problemas 

envolvendo situações 

aditivas (Elemento 

desconhecido) 

 

 

(EF03MA11) 

Resolver e elaborar 

problemas 

envolvendo as 

situações aditivas 

que apresentem um 

elemento 

desconhecido . 

 

Elaborado pela professora. 

https://br.pinterest.com/pin/442900944597539305/


 

TERÇA- 

FEIRA 

 

29/09/20 

PORTUGUÊS       2 HORAS Retomada de 

conteúdo sobre o 

texto, A 

primavera voltou. 

(EF03LP24) ler e 
compreender 
relatos de 
observações e de 
pesquisas em 
fontes de 
informações 

https://br.pinterest.com/pin/442900944597539305/ 

 

 

MATEMÁTICA 

      2 HORAS Retomada de 

conteúdos, 
Problemas 

envolvendo situações 

aditivas (Elemento 

desconhecido) 

 

  

(EF03MA11) 

Resolver e elaborar 

problemas 

envolvendo as 

situações aditivas 

que apresentem um 

elemento 

desconhecido . 

 

Elaborado pela professora. 

QUARTA-

FEIRA 

30/09/20           H.A             H.A      H.A      H.A      H.A 

          H.A             H.A      H.A      H.A      H.A 

QUINTA-

FEIRA 

 

01/10/20  

PORTUGUÊS 

 

1 HORA 

Lenda das 

borboletas. 

(EF03LP24) ler e 
compreender 
relatos de 
observações e de 
pesquisas em 
fontes de 
informações 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jkQG6YU

1wVbk2K-

ziFWokUh1TkQ:1599918818201&source=univ&tbm=isch

&q=leitura+e+interpreta%C3%A7%C3%A3o+de+texto+3+

ano+primavera&sa=X&ved=2ahUKEwjYz8-

G4uPrAhUgJrkGHZGtCwoQjJkEegQIChAB&biw=1005&bih

=571#imgrc=hGRv0DCblXtPVM 

 

 

MATEMÁTICA 

 

1 HORA 

Problemas de divisão: 

significados de 

repartição equitativa 

e de medida. 

 

(EF03MA08) 

Resolver e elaborar 

problemas de 

divisão de um 

número natural por 

outro (até 10), com 

resto zero e com 

resto diferente de 

zero, com os 

significados de 

repartição 

equitativa e de 

 

https://br.pinterest.com/pin/442900944597539305/
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jkQG6YU1wVbk2K-ziFWokUh1TkQ:1599918818201&source=univ&tbm=isch&q=leitura+e+interpreta%C3%A7%C3%A3o+de+texto+3+ano+primavera&sa=X&ved=2ahUKEwjYz8-G4uPrAhUgJrkGHZGtCwoQjJkEegQIChAB&biw=1005&bih=571#imgrc=hGRv0DCblXtPVM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jkQG6YU1wVbk2K-ziFWokUh1TkQ:1599918818201&source=univ&tbm=isch&q=leitura+e+interpreta%C3%A7%C3%A3o+de+texto+3+ano+primavera&sa=X&ved=2ahUKEwjYz8-G4uPrAhUgJrkGHZGtCwoQjJkEegQIChAB&biw=1005&bih=571#imgrc=hGRv0DCblXtPVM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jkQG6YU1wVbk2K-ziFWokUh1TkQ:1599918818201&source=univ&tbm=isch&q=leitura+e+interpreta%C3%A7%C3%A3o+de+texto+3+ano+primavera&sa=X&ved=2ahUKEwjYz8-G4uPrAhUgJrkGHZGtCwoQjJkEegQIChAB&biw=1005&bih=571#imgrc=hGRv0DCblXtPVM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jkQG6YU1wVbk2K-ziFWokUh1TkQ:1599918818201&source=univ&tbm=isch&q=leitura+e+interpreta%C3%A7%C3%A3o+de+texto+3+ano+primavera&sa=X&ved=2ahUKEwjYz8-G4uPrAhUgJrkGHZGtCwoQjJkEegQIChAB&biw=1005&bih=571#imgrc=hGRv0DCblXtPVM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jkQG6YU1wVbk2K-ziFWokUh1TkQ:1599918818201&source=univ&tbm=isch&q=leitura+e+interpreta%C3%A7%C3%A3o+de+texto+3+ano+primavera&sa=X&ved=2ahUKEwjYz8-G4uPrAhUgJrkGHZGtCwoQjJkEegQIChAB&biw=1005&bih=571#imgrc=hGRv0DCblXtPVM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jkQG6YU1wVbk2K-ziFWokUh1TkQ:1599918818201&source=univ&tbm=isch&q=leitura+e+interpreta%C3%A7%C3%A3o+de+texto+3+ano+primavera&sa=X&ved=2ahUKEwjYz8-G4uPrAhUgJrkGHZGtCwoQjJkEegQIChAB&biw=1005&bih=571#imgrc=hGRv0DCblXtPVM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jkQG6YU1wVbk2K-ziFWokUh1TkQ:1599918818201&source=univ&tbm=isch&q=leitura+e+interpreta%C3%A7%C3%A3o+de+texto+3+ano+primavera&sa=X&ved=2ahUKEwjYz8-G4uPrAhUgJrkGHZGtCwoQjJkEegQIChAB&biw=1005&bih=571#imgrc=hGRv0DCblXtPVM


medida, por meio 

de estratégias e 

registros pessoais 

utilizando recursos 

manipuláveis e/ou 

digitais. 

 

CIÊNCIAS 2 HORAS 
    A biodiversidade 

das estações 

ecológicas... 

Vídeo com 
imagens sobre 
a 
biodiversidad
e Capivara I, 
Capivara II. 

Vídeo, disponibilizado pela direção da escola. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

   SEXTA-FEIRA 
 

 

02/10/20 HISTÓRIA 2 HORAS  Cidade: espaços 

públicos e privados. 

 

  

PORTUGUÊS 1 HORA 
Retomada de 

conteúdo, A 

primavera voltou. 

(EF03LP24) ler e 
compreender 
relatos de 
observações e 
de pesquisas em 
fontes de 
informações 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jkQG6YU

1wVbk2K-

ziFWokUh1TkQ:1599918818201&source=univ&tbm=isch

&q=leitura+e+interpreta%C3%A7%C3%A3o+de+texto+3+

ano+primavera&sa=X&ved=2ahUKEwjYz8-

G4uPrAhUgJrkGHZGtCwoQjJkEegQIChAB&biw=1005&bih

=571#imgrc=hGRv0DCblXtPVM 

 

MATEMÁTICA 1 HORA Retomada de 

conteúdo, Problemas 

de divisão: 

significados de 

repartição equitativa 

e de medida. 

 

(EF03MA08) 

Resolver e elaborar 

problemas de 

divisão de um 

número natural por 

outro (até 10), com 

resto zero e com 

resto diferente de 

zero, com os 

significados de 

repartição 

equitativa e de 

medida, por meio 

de estratégias e 

registros pessoais 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jkQG6YU1wVbk2K-ziFWokUh1TkQ:1599918818201&source=univ&tbm=isch&q=leitura+e+interpreta%C3%A7%C3%A3o+de+texto+3+ano+primavera&sa=X&ved=2ahUKEwjYz8-G4uPrAhUgJrkGHZGtCwoQjJkEegQIChAB&biw=1005&bih=571#imgrc=hGRv0DCblXtPVM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jkQG6YU1wVbk2K-ziFWokUh1TkQ:1599918818201&source=univ&tbm=isch&q=leitura+e+interpreta%C3%A7%C3%A3o+de+texto+3+ano+primavera&sa=X&ved=2ahUKEwjYz8-G4uPrAhUgJrkGHZGtCwoQjJkEegQIChAB&biw=1005&bih=571#imgrc=hGRv0DCblXtPVM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jkQG6YU1wVbk2K-ziFWokUh1TkQ:1599918818201&source=univ&tbm=isch&q=leitura+e+interpreta%C3%A7%C3%A3o+de+texto+3+ano+primavera&sa=X&ved=2ahUKEwjYz8-G4uPrAhUgJrkGHZGtCwoQjJkEegQIChAB&biw=1005&bih=571#imgrc=hGRv0DCblXtPVM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jkQG6YU1wVbk2K-ziFWokUh1TkQ:1599918818201&source=univ&tbm=isch&q=leitura+e+interpreta%C3%A7%C3%A3o+de+texto+3+ano+primavera&sa=X&ved=2ahUKEwjYz8-G4uPrAhUgJrkGHZGtCwoQjJkEegQIChAB&biw=1005&bih=571#imgrc=hGRv0DCblXtPVM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jkQG6YU1wVbk2K-ziFWokUh1TkQ:1599918818201&source=univ&tbm=isch&q=leitura+e+interpreta%C3%A7%C3%A3o+de+texto+3+ano+primavera&sa=X&ved=2ahUKEwjYz8-G4uPrAhUgJrkGHZGtCwoQjJkEegQIChAB&biw=1005&bih=571#imgrc=hGRv0DCblXtPVM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jkQG6YU1wVbk2K-ziFWokUh1TkQ:1599918818201&source=univ&tbm=isch&q=leitura+e+interpreta%C3%A7%C3%A3o+de+texto+3+ano+primavera&sa=X&ved=2ahUKEwjYz8-G4uPrAhUgJrkGHZGtCwoQjJkEegQIChAB&biw=1005&bih=571#imgrc=hGRv0DCblXtPVM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jkQG6YU1wVbk2K-ziFWokUh1TkQ:1599918818201&source=univ&tbm=isch&q=leitura+e+interpreta%C3%A7%C3%A3o+de+texto+3+ano+primavera&sa=X&ved=2ahUKEwjYz8-G4uPrAhUgJrkGHZGtCwoQjJkEegQIChAB&biw=1005&bih=571#imgrc=hGRv0DCblXtPVM


utilizando recursos 

manipuláveis e/ou 

digitais. 

 

 

SEGUNDA-

FEIRA 

05/10/20 GEOGRAFIA 2 HORAS Retomada de 
conteúdo, 
produção e 
consumo. 

Objetivo: 

(EF03GE08). 

Relacionar a 

produção de lixo 

aos problemas 

causados pelo 

consumo 

excessivo e 

contribuir 

propostas para o 

consumo 

consciente. 

 

Elaborado pela professora. 

  PORTUGUÊS 1 HORA Produção de texto, 

O brinquedo. 

(EF15LP08) 
utilizar com a 
mediação do 
professor. 

https://www.soescola.com/2016/08/atividades-de-

producao-de-texto-3-ano.html 

 

 
MATEMÁTICA 1 HORA Números Naturais: 

representação, 

leitura e escrita por 

extenso. 

 

(EF03MA01) Ler, 

escrever e comparar 

números naturais de 

até a ordem de 

unidade de milhar, 

estabelecendo 

relações entre os 

registros numéricos 

e em língua 

materna. 

https://br.pinterest.com/pin/25684660361577862/ 

 

 

TERÇA- 

FEIRA 

 

06/10/20 

PORTUGUÊS       2 HORAS Produção de 

texto, A borboleta 

da asa quebrada. 

(EF15LP08) 

utilizar com a 

mediação do 

professor. 

https://i0.wp.com/miriamveiga.com.br/wp-

content/uploads/2030/08/23.09-Produ%C3%A7%C3%A3o-de-

Texto-A-Borboleta.jpg?ssl=1 

 

https://www.soescola.com/2016/08/atividades-de-producao-de-texto-3-ano.html
https://www.soescola.com/2016/08/atividades-de-producao-de-texto-3-ano.html


 

MATEMÁTICA 

      2 HORAS Retomada de 

conteúdo, Números 

Naturais: 

representação, 

leitura e escrita por 

extenso. 

 

(EF03MA01) Ler, 
escrever e comparar 
números naturais de 
até a ordem de 
unidade de milhar, 
estabelecendo 
relações entre os 
registros numéricos 
e em língua 
materna. 

https://br.pinterest.com/pin/25684660361577862/ 

 

QUARTA-

FEIRA 

07/10/20           H.A             H.A      H.A      H.A      H.A 

          H.A             H.A      H.A      H.A      H.A 

QUINTA-

FEIRA 

 

08/10/20  

PORTUGUÊS 

 

1 HORAS 

Cruzadinha, 

primavera. 

 https://www.pinterest.cl/pin/613756255451528937/ 

 

 

MATEMÁTICA 

 

1 HORA 

Números Naturais: 

representação, 

leitura e escrita por 

extenso. 

 

(EF03MA01) Ler, 

escrever e comparar 

números naturais de 

até a ordem de 

unidade de milhar, 

estabelecendo 

relações entre os 

registros numéricos 

e em língua 

materna. 

 

https://www.atividadesmatematica.com/2017/05/atividades-com-

numeros-de-100-500.html 

 

CIÊNCIAS 2 HORAS 
    Retomada de 

conteúdo sobre, A 

biodiversidade das 

estações 

ecológicas 

Vídeo com 
imagens sobre 
a 
biodiversidad
e Capivara I, 
Capivara II. 

 Vídeo, disponibilizado pela direção da escola. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   SEXTA-FEIRA 
 

 

09/10/20 HISTÓRIA 2 HORAS Retomada de 

conteúdo, : Cidade: 

espaços públicos e 

privados. 

  

(EF03HI09). 

Identificar as 

funções dos 

espaços públicos e 

privados no lugar 

em que vive. 

https://i.pinimg.com/originals/48/44/1d/48441da73d46d200a81

d151665fe156b.jpg 

 

https://i.pinimg.com/originals/48/44/1d/48441da73d46d200a81d151665fe156b.jpg
https://i.pinimg.com/originals/48/44/1d/48441da73d46d200a81d151665fe156b.jpg


Referências: 

Atividades 

elaboradas pela 

professora. 

 

PORTUGUÊS 1 HORA 
Interpretação de 

texto, O menino e 

a árvore. 

(EF03LP24) ler e 
compreender 
relatos de 
observações e 
de pesquisas em 
fontes de 
informações 

https://br.pinterest.com/pin/764767580445070779/ 

 

MATEMÁTICA 1 HORA  Números Naturais: 

composição e 

decomposição. 

 

(EF03MA02) 

Compor e decompor 

números naturais 

utilizando diferentes 

estratégias e 

recursos didáticos. 

Escrever números 

naturais em ordem 

crescente e 

decrescente até a 

quarta ordem. 

 

 

https://www.new-social.com/composicao-e-decomposicao-de-
numeros 

 

14/10/2020 HA HA HA HA HA 

 

15/10/2020  PORTUGUÊS  1 HORA  Retomada de 

conteúdo, 

Interpretação de 

texto, O menino e a 

árvore. 

(EF03LP24) ler e 

compreender 

relatos de 

observações e de 

pesquisas em 

fontes de 

informações. 

https://br.pinterest.com/pin/764767580445070779/ 

 

 

 MATEMÁTICA   1 HORAS  Retomada de 

conteúdo, Números 

Naturais: composição 

e decomposição. 

(EF03MA02) 

Compor e decompor 

números naturais 

utilizando diferentes 

https://www.new-social.com/composicao-e-decomposicao-de-
numeros 

https://www.new-social.com/composicao-e-decomposicao-de-numeros
https://www.new-social.com/composicao-e-decomposicao-de-numeros


estratégias e 

recursos didáticos. 

Escrever números 

naturais em ordem 

crescente e 

decrescente até a 

quarta ordem. 

 
CI 

 CIÊNCIAS  2 HORAS  Retomada de 

conteúdo sobre A 

biodiversidade 

das estações 

ecológicas. 

Vídeo com 

imagens sobre a 

biodiversidade 

Capivara I, 

Capivara 

Vídeo disponibilizado pela direção da escola.   

 

16/10/2020 PORTUGUÊS   2 HORAS  Interpretação de 

texto: O leão e o 

Ratinho. 

(EF03LP24) ler e 

compreender 

relatos de 

observações e de 

pesquisas em 

fontes de 

informações. 

https://atividadespedagogicas.net/2017/06/atividades-com-
fabulas-3-o-ano.html 

 

 MATEMÁTICA   2 HORAS  Composição e 

decomposição 
(EF03MA01) Ler, 

escrever e comparar 

números naturais de 

até a ordem de 

unidade de milhar, 

estabelecendo 

relações entre os 

registros numéricos 

e em língua 

materna. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk033-
hhVr09K5G7hTjfny7L0pn4GFg:1600272863452&source=univ&tb
m=isch&q=atividades+de+matematica+3+ano+N%C3%BAmeros+
Naturais:+representa%C3%A7%C3%A3o,+leitura+e+escrita+por+
extenso&sa=X&ved=2ahUKEwjV88b8iO7rAhXQGbkGHUoCAjcQjJ
kEegQICRAB&biw=1024&bih=657#imgrc=J3SNAwHLJpaMKM 

 

 
 

 

 
 

 



 

ESCOLA:............................................................................................................................................ 

PROFESSORA:................................................................................................................................... 

ALUNO(A):........................................................................................................................................ 

ATIVIDADES REMOTAS REFERENTE AO 3º TRIMESTRE – 28/09/2020 À 16/10/2020 

3º ANO/PROFESSORAS: ANGELA, GISLAINE, ANA ROSA, EDINÉIA 

 

 



Geografia 
Lixo problemas e soluções 
São grandes os problemas gerados pelo lixo que produzimos 
diariamente em quantidades imensas. Atualmente, costuma-se dizer que 
os inconvenientes do lixo podem ser solucionados a partir da regra dos 
quatro Rs: reduzir, reutilizar, reciclar e repensar. Reduzir e reutilizar 
são soluções que acontecem quase paralelamente. Para reciclar é 
preciso primeiro separar os tipos de lixo feitos de plásticos, papel, metal 
e vidro, que são materiais reaproveitáveis. É por que em alguns lugares 
a gente encontra aquelas lixeiras coloridas. 
 
 

Observe as lixeiras e pinte-as de acordo com a coleta seletiva. 
    Marrom              amarelo          azul                vermelho              verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)De acordo com as informações no texto o grande problema das cidades é: 

(     ) A SEPARAÇÃO DO LIXO. 
(     ) ARECICLAGEM DO LIXO. 
(     ) A PRODUÇÃO DO LIXO. 
(     ) A DECOMPOSIÇÃO DO LIXO. 

2)Para solucionar esse problema é preciso: 
(     ) SEPARAR O LIXO PARA RECICLAGEM. 
(     ) JOGAR O LIXO NOS LIXÕES. 
(     ) LIMPAR O LIXO DOS RIOS. 
(     ) PRODUZIR MAIS LIXOS. 

3)ESCREVA A ( SOLUÇÃO) REGRA DOS QUATRO CITADO NO TEXTO: 
_____________________________________________________________ 

Português 

 
a) Em que estações do ano se passa a história? 

__________________________________________________________________ 
b) Como estava o bosque naquela ocasião? 

__________________________________________________________________ 
c) Como surgiram as borboletas? 

__________________________________________________________________ 
d) Separe as silabas e classifique-as em: monossílabas, dissílabas, trissílabas, 

polissílabas. 
Borboleta:_________________________________________________________ 
Lenda:____________________________________________________________ 
Sopro:____________________________________________________________ 
Apanhar:__________________________________________________________ 

               Bem:_____________________________________________________________ 



Matemática 
1) Resolva as situações problemas: ( Não esqueça de elaborar as continhas 

para cada situação problema). 
a) Maria tinha uma coleção de 30 bonequinhas, foi contar a coleção e 

percebeu que havia somente 23. Quantas bonequinhas Maria perdeu? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Eu comprei 50 picolés, fui contar meus picolés e percebi que só havia 27. 
Quantos picolés eu já chupei? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

c) João comprou uma caixa de lápis de cor com 48 lápis, foi contar e só 
havia 34. Quantos lápis de cor João perdeu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Português  

 

R:____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

R:____________________________________________________________ 

R:______________________________________________________________ 



Matemática  
 
 

1) Mariana comprou 10 pirulitos e dividiu para suas 5 irmãs. Com quantos 
pirulitos cada uma ficou? 
 
 
 
 
 
 
 

2) Fabio comprou 30 bolinhas de gude e dividiu para seus 3 amigos. Com 
quantas bolinhas de gude cada um ficou? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Dona Josefina colheu 48 ovos e quer colocar em 4 caixas. Quantos ovos ficará 
em cada caixa? 

 

Ciências  
Atividades com base no texto e no Vídeo: 

A BIODIVERSIDADE DAS ESTAÇÕES ECOLÓGICAS: CAPIVARA I E CAPIVARA II 
– CAMPINA DO SIMÃO. 

Nas Estações Ecológicas Capivara I e Capivara II, já foram encontradas mais de: 
500 espécies de plantas, 200 espécies de aves e mamíferos, além das águas e rios que são 
muito importantes para todos nós. São áreas criadas e protegidas pelos Governos Federal, 
Estadual e Municipal. Tem objetivo a conservação do meio ambiente e das espécies ali 
presentes. Viram só! Proteger às Estações Ecológicas e cuidar de todos nós. 
A manutenção dessas áreas ajuda na regulação do clima, abastecimento de reservatório de 
água, purificação do ar, proteção do solo, entre inúmeros outros benefícios para toda a 
região e para o planeta. 
Agora que conhecemos um pouquinho sobre às estações ecológicas, que tal ajudarmos a 
cuida-las e contar para às pessoas o quanto eles são importantes pra nós. 
 
 

ATIVIDADES: 
1) Responda 

a) Quais são às Estações Ecológicas? 
................................................................................................................................. 
 

2) Complete 
Nas estações Ecológicas Capivara..........e Capivara........., já foram encontradas mais 
de: 
..............espécies de plantas..............espécies de ............. e mamíferos. Além das 
............ e rios que são importantes para ............. 
 

3) Marque com um x a resposta certa. 
a) Essas áreas são protegidas pelos: 

(       ) Índios 
(       ) Município 
(       )Federal, Estadual e Municipal. 

 
 

R:____________________________________________________________ 

R:_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
R:__________________________________________________________ 



História 
HISTÓRIA: 

Nas atividades anteriores, vimos sobre A cidade: espaços públicos e privados. 
Hoje vamos refletir e identificar para qual função elas existem (para que 
servem). 
 
 
 

1) Pinte de azul os espaços públicos e sua função e de verde os espaços 
privados e sua função. 

ESPAÇOS:               =          FUNÇÃO: 

LANCHONETE = SERVE LANCHES. 
POSTO DE SAÚDE = DIAGNOSTICAR E TRATAR DE PROBLEMAS DE SAÚDE. 
CRECHE = CUIDADOS EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS ATÉ TRÊS ANOS DE IDADE. 
BIBLIOTECA = LEVAR A INFORMAÇÃO, DIVERTIR E ENSINAR. 
BORRACHARIA = ARRUMAR PNEUS. 
IGREJA = LUGAR DE REFLEXÃO E ORAÇÃO. 
LOJAS = VENDER OBJETOS, ROUPAS E VÁRIOS UTENSILHOS. 
FARMÁCIA = VENDA DE REMÉDIOS E DROGARIAS. 
 
 
2)AGORA SEPARE OS ESPAÇOS CITADOS NA ATIVIDADE DE CIMA EM: 

ESPAÇOS PÚBLICOS: 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

ESPAÇOS PRIVADOS: 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

  

2) ESCREVA O NOME DE UM ESPAÇO PÚBLICO QUE VOCÊ GOSTA DE 
FREQUENTAR. 

_________________________________________________________ 
4)MARQUE A ALTERNATIVA QUE: VENDE COMBUSTIVEL. 

 
 
               (     ) posto de saúde.  (     )biblioteca.  (     ) posto de combustível. 

Português 

 



Português  

 

Matemática 
1) Complete com os números que se pede: 

 
 

a) Cento e vinte e quatro-___________ 
b) Duzentos e quarenta e oito-__________ 
c) Duzentos e noventa e nove-__________ 
d) Trezentos e um-_______ 
e) Trezentos e vinte e dois-__________ 
f) Quatrocentos-________ 
g) Quinhentos e cinquenta e cinco-______ 
h) Seiscentos e noventa e oito-______ 
i) Setecentos-_______ 
j) Oitocentos e dois-______ 
k) Novecentos e quarenta e sete-________  
l) Um mil-________ 

 
2) Resolva as adições: 

 
 

 



Português 

 

Matemática 
1) Escreva o antecessor e o sucessor: 

 
2) Decomponha e leia os números por ordem: 

 

 
3) Complete: 

 
4) Escreva a leitura dos números: 

 
5) Escreva a leitura dos números: 
 

 



Português  
 

 

Matemática 
 

1) Coloque os números em ordem crescente: 
 

704 123 841 765 920 289 749 302 501 999 

          

 
               

2) Coloque os números em ordem decrescente: 

304 399 122 88 97 650 566 244 327 871 

          

 
 

3) Decomponha  os números como no exemplo: 
 

a) 125- 5 unidades, 2 dezenas e 1 centena. 
b) 234-__________________________________________________________ 
c) 367-__________________________________________________________ 
d) 444-__________________________________________________________ 
e) 867-__________________________________________________________ 
f) 986-__________________________________________________________ 

 
4) Componha os números como no exemplo: 

 
                                             2 CENTENAS + 3 DEZENAS + 6 UNIDADES= 236 

 
 
 



Português 

 

Matemática 

 



 

 


