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2º ROTEIRO DE ESTUDO 

ATIVIDADES DOMICILIARES 3º ANO 

Carta para as famílias 

Estamos vivendo um momento único e, por isso, é importante que estejamos unidos e 

focados em buscar soluções para enfrentar o surto de Covid-19. A educação tem um papel 

importante neste processo por ser um caminho potente para conscientização da sociedade, 

especialmente das crianças e jovens. As famílias também têm um papel fundamental! Mais do 

que nunca, precisamos caminhar juntos para atravessarmos este momento dando exemplo e 

inspirando os nossos estudantes.  

A suspensão de aulas é uma medida que foi pensada e decidida juntamente com equipes 

da Secretaria de Estado da Saúde, alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde para conter a 

pandemia. Por isso, é muito importante que todos respeitem o distanciamento social, entendendo 

que esse momento não é uma parada pedagógica como estamos acostumados nas férias. Em 

outras palavras, devemos evitar sair de casa para ir à eventos, parques, restaurantes e outros 

espaços onde existem aglomerações.  

Por esse motivo, sugerimos, neste “2º Roteiro”, atividades a serem realizadas com bebês, 

crianças, jovens e adultos, buscando minimizar os efeitos de afastamento temporário das 

Unidades Educacionais. Além disso, você encontra aqui dicas de como apoiar os estudantes 

pelos quais é responsável para que se mantenham motivados a estudar e sigam aprendendo.  

É importante que os familiares acompanhem os sites, mídias sociais e endereços oficiais 

da Prefeitura Municipal de Mairinque para mais informações e orientações. Seguimos juntos, em 

uma oportunidade de fortalecer os vínculos entre famílias, estudantes e Município. Certamente, 

em situações desafiadoras como essa, aprendemos muito e nos fortalecemos como sociedade. 

Contamos com a colaboração de todos! 

As recomendações de prevenção à COVID-19, segundo 

Ministério da Saúde são as seguintes: 

 Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com 

água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. 

 Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. 

 Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos 

como já indicado. 

 Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou 

espirrando. 

 Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato 

físico, mas sempre com um sorriso no rosto. 



 Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. 

 Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. 

 Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 

 Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e 

igrejas. Se puder, fique em casa. 

 Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes 

crônicos, e fique em casa até melhorar. 

 Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 

 Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua 

residência.  

Para a realização das atividades 

 NÃO É PRECISO IMPRIMIR AS ATIVIDADES. 

 As atividades devem ser realizadas no PRÓPRIO CADERNO e na sequência apresentada.  

 Se possível realizar a impressão, as atividades podem ser respondidas no próprio Roteiro. 

 Procure um lugar tranquilo e sente-se bem acomodado e de preferência com o caderno 

apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, solicite ou busque ajuda 

para realizá-las.  

 É sugerido que a sequência de atividades seja realizada um pouco por dia. 

 Para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo não deve deixar acumular 

atividades e/ou, querer fazer num único dia.  

 Ao fazer os registros deve lembrar-se da necessidade de organização e cuidado com o 

documento de registro de suas tarefas (o seu caderno), não se esqueça de colocar a data no 

início das atividades diárias e seu nome completo. 

 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária do material que tiver em casa – 

revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas, embalagens, bulas, cartazes, 

letreiros, ou qualquer outro material que tenha em casa e possa ser lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura. 

 Quando o aluno for menor de 10 anos, façam a leitura juntos, 15 minutos diários são 

suficientes, conte histórias que você ouviu quando era criança. É bom para você e excelente 

para seu filho.  

 É importante que as crianças e adolescentes realizem as atividades com a colaboração ou 

supervisão de um adulto. 

 

 



1° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia a letra da canção abaixo e cante-a junto com alguém de sua casa (você pode responder as 

atividades em seu caderno) 

        EMÍLIA 

(BABY CONSUELO)  

  

De uma caixa de costura  

Pano, linha e agulha  

Nasceu uma menina valente  

Emília, a boneca gente  

Nos primeiros momentos de vida  

Era toda desengonçada,  

Ficar em pé não podia  

Caía, não conseguia nada 

Emília, Emília, Emília 

Emília, Emília, Emília,  

Mas a partir do momento  

Que aprendeu a andar  

Emília tomou uma pílula  

E tagarelou, 

tagarelou a falar  

Ela é feita de pano  

Mas pensa como ser humano  

Esperta e atrevida  

É uma maravilha, Emília, Emília.  

Emília, Emília, Emília.  

 

1. A canção fala de:  

(   ) um soldadinho de chumbo  

(   ) um gato de botas  

(   ) uma boneca de pano  

  

2. Para fazer a Emília o que foi utilizado?  

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

  

  

3. Na sua opinião o que significa tagarelar?  

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 



4. O texto diz que Emília é....  

(   ) esperta e atrevida  

(   ) alegre e extrovertida   

(   ) não sabe nada da vida  

  

5. Retire do texto 4 palavras que nos mostram as características da boneca Emília.  

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

  

MATEMÁTICA 

1. Complete o quadro numérico: 

 

 

 



2. Complete a sequência numérica a seguir: 

259          

          

279          

 

3. Escreva o antecessor e o sucessor dos números abaixo: 

 150  

 210  

 93  

 237  

 174  

 

4. Escreva os números abaixo: 

a) duzentos e trinta e dois: _________ 

b) cento e quarenta e sete: _________ 

c) trezentos e cinquenta: __________ 

d) trinta e sete: __________________ 

e) duzentos e oito: _______________ 

f) cento e vinte: __________________ 

 

5. Escreva por extenso: 

a) 274: ________________________________________________________________________ 

b) 106: ________________________________________________________________________ 

c) 252: ________________________________________________________________________ 

d) 312: ________________________________________________________________________ 

e) 298: ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



2º DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

OBA !!! mais música... Cante a música abaixo. Em seguida, 

pinte os espaços entre as palavras e escreva dentro dos 

parênteses a quantidade de palavras existentes em cada 

verso.  

  

  PINTINHO AMARELINHO  

Meu pintinho amarelinho (   ) 

Vem comer na minha mão. Na minha mão (   ) 

Quando vê algum bichinho (   ) 

Com o pezinho ele cisca o chão (   ) 

Ele bate as asas, ele faz piu ,piu (   ) 

Mas tem muito medo é do gavião (   ) 

(cd  TECA, Criança feliz,nº4) 

  

1. Responda de acordo com a letra da música. 

a) Nome da música: ____________________________________________________________ 

b) Nome do animal principal da música: _____________________________________________ 

c) Sua cor :____________________________________________________________________ 

d) Som que ele faz______________________________________________________________  

e) Animal que ele tem medo______________________________________________________ 

f) Com que ele cisca o chão______________________________________________________ 

  

2. Escreva como souber o nome dos animais que são pais do pintinho.  

______________________________________________________________________________ 

 

3. Que nome daria para o Pintinho Amarelinho da Cantiga? 

______________________________________________________________________________ 

 



MATEMÁTICA 

 

1. Observe o desenho e responda: 

 

    

a) Quantos lápis há na imagem? _________________________ 

b) Esse número é par ou ímpar?_________________________ 

 

2. Pinte na tabela abaixo os números pares de amarelo e os números ímpares de vermelho: 

23 89 49 9 67 

54 234 100 45 199 

123 144 236 22 166 

 

3. Observe o material dourado ao lado e complete o exercício: 

 



4. Coloque os números em ordem crescente: 

 

 

 

3° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Histórias em versos 

ONDE FICA ESSE LUGAR?  

Fico sempre assentada,  

Parada no jardim a pensar:  

Onde vão as fileiras de formigas?  

Onde ficam depois de tanto andar?  

  

Carregando folhinhas partidas 

Bichinhos mortos e frutas picadas Andam, 

andam sem parar?  

Onde guardam tantas coisas?  

Onde fica esse lugar!  

 Graça Batituci  

 



1. Marque as respostas corretas de acordo com o texto:  

a) Os insetos que aparecem no texto são:  

(   ) borboletas (   ) formigas (   ) lagartas  

  

b) O que os insetos da história carregam?  

 

______________________________________________________________________________ 

   

c) Pra onde você acha que vão as fileiras de formigas?  

 

______________________________________________________________________________ 

   

MATEMÁTICA 

1. Observe a tabela de preços de alguns materiais escolares. 

Material Preço unitário 

Caderno R$ 6,50 

Lápis R$ 0,60 

Estojo R$ 12,30 

Borracha R$ 1,50 

Caneta R$ 1,00 

Lápis de cor (caixa com 12) R$ 9,20 

 

a) Se você tiver R$ 10,00, o que você pode comprar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) E com R$ 15,00, o que você pode comprar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Qual o material mais caro?______________________________________________________ 

 

d) E o mais barato?______________________________________________________________ 



2. Complete as escritas a seguir, que representam adições. 

12 + 15 =    + 13 = 26 

  

 +  = 22 23 +  = 37 

 

4° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 



 

 

 



MATEMÁTICA 

Resolva as situações problemas. 

Faça ilustrações para ajudar no raciocínio. 

1. Paulo tem 32 figurinhas e Júlio tem 56. Quantas figurinhas têm os dois juntos? 

 

 

 

R: Juntos eles tem____ figurinhas. 

 

2. Das 65 figurinhas que Celso tem 11 são repetidas. Quantas figurinhas ele pode colar no 

álbum? 

 

 

 

 

R: Ele pode colar____figurinhas. 

 

3. Sílvio comprou 45 figurinhas e ganhou algumas de sua tia. No total ele tem 67 figurinhas. 

Quantas figurinhas ele ganhou de sua tia? 

 

 

 

R: Sílvio ganhou de sua tia____ figurinhas. 

 

4. Jorge colou 27 figurinhas no álbum e ainda restaram 12. Quantas figurinhas ele tem? 

 

 

 

 

R: Jorge tem____figurinhas. 

 

 



5º DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto e depois responda as questões 

 

Elefante 

O elefante é o maior mamífero terrestre do mundo. É também um dos que vivem mais 

tempo: de cem a cento e vinte anos. 

Além do seu tamanho, outra característica que chama a atenção no elefante é a sua 

tromba. As pessoas costumam pensar que o elefante bebe água pela tromba, mas, isso não é 

verdade. Ela é o nariz do elefante e funciona como uma espécie de canudo. Ele puxa a água e 

esguicha-a dentro da boca para beber ou nas costas para se refrescar. 

(Texto Adaptado Do Zôo Virtual) 

 

 

1. Quantos anos costuma viver um elefante? 

 

 

2. Como o elefante faz para beber água? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICA 
1. O quadro numérico reproduzido abaixo é conhecido por você. Complete o quadro com os 

números que faltam. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22       29 

30 31 32       39 

40 41 42       49 

50 51 52       59 

60 61 62       69 

70 71 72       79 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

 

2. Escreva: 

a) o número que está entre 64 e 66:__________________________________ 

b) o número que está entre 59 e 61: __________________________________ 

c) o número que está entre 38 e 40:___________________________________ 

d) o número que está logo antes do 80:_______________________________ 

e) o número que está logo depois do 89:_______________________________ 

 

3. Leia cada uma dos números; 124 - 658 - 358 - 996 - 785 - 213.  

a) Indique qual é o maior deles._____________________________________________________ 

b) Indique qual é o menor deles.____________________________________________________ 

c) Escreva esses números, em ordem crescente:_______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

d) Escreva esses números, em ordem decrescente:_____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



6° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leitura de receita: PÃO DE QUEIJO 

INGREDIENTES 

2 ½ XÍCARAS DE POLVILHO DOCE 

½ XÍCARA DE POLVILHO AZEDO 

1 XÍCARA DE LEITE 

¾ XÍCARA DE ÓLEO 

1 XÍCARA DE QUEIJO PARMESÃO OU 

MINAS 

3 OVOS INTEIROS 

1 COLHER DE CHÁ DE SAL 

 MODO DE PREPARO 

BATA TUDO NO LIQUIDIFICADOR, MENOS 

O QUEIJO; 

DESPEJE TUDO EM UMA VASILHA E 

MISTURE COM O QUEIJO JÁ RALADO; 

LEVE AO FORNO EM FORMINHAS DE 

EMPADA UNTADA, POR 20 MINUTOS. 

 

 

 INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

1. ESSA RECEITA SERVE PARA: 

(   )   ORIENTAR O PREPARO DE ALIMENTOS 

(   )   INDICAR QUAIS REMÉDIOS UM PACIENTE DEVE TOMAR 

(   )   MOSTRAR COMO SE MONTA UM BRINQUEDO 

  

2. QUAIS SÃO AS PARTES EM QUE NOSSA RECEITA ESTÁ DIVIDIDA? 

(   )    INÍCIO, MEIO E FIM 

(   )    TÍTULO, INGREDIENTES E MODO DE PREPARO 

(   )    TÍTULO, CONTEÚDO E AUTOR 

  

3. QUAIS SÃO OS ELETRODOMÉSTICOS UTILIZADOS NESSA RECEITA? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

4. ESSA É UMA RECEITA QUE AS CRIANÇAS PODEM FAZER SOZINHAS? JUSTIFIQUE SUA 

RESPOSTA. 



______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5. PARA QUE OS NÚMEROS SÃO UTILIZADOS EM UMA RECEITA? O QUE ACONTECERIA 

SE UMA RECEITA NÃO APRESENTASSE NÚMEROS? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

MATEMÁTICA 

1. Resolva os problemas 

a) Luísa tinha 24 lápis de cor e ganhou 32 de 

Luana. Quantos lápis de cor ela tem agora? 

 

 

b) Marta tinha 54 tampinhas em sua coleção, 

mas perdeu 22. Quantas tampinhas ela tem 

agora? 

 

 

 

c) Cecília tinha alguns adesivos. Comprou 

25 e ficou com 56. Quantos adesivos ela 

tinha inicialmente? 

 

Luiz perdeu 12 bolinhas de gude no jogo com 

seus amigos e, depois, perdeu outras 15 . O 

que aconteceu com a coleção de Luiz? 

 

 

 

 

 

 



2. Número par e número ímpar. 

a) Pinte somente os números pares, a partir do zero (0). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 
b) Quais são os algarismos das unidades dos números pares?____________________________ 

c) Quais são os algarismos das unidades dos números ímpares?__________________________ 

d) O número 128 é par ou ímpar?___________________________________________________ 

e) Qual é o número ímpar que fica entre 465 e 469?____________________________________ 

f) O número 245 é par ou ímpar?____________________________________________________ 

g) Qual o número par que fica entre 375 e 379?________________________________________ 

 

Assinale a resposta correta 

 

3. O sucessor de 459 é? 

a) 450 b) 458 c) 460 d) 442  

 

4. Na adição 23 + 44 o resultado é: 

a) 57 b) 67 c) 75 d) 76  

 

5. Paula tem 34 figurinhas de animais e 43 figurinhas de flores. O total de figurinhas de Paula é: 

a) 67 b) 73 c) 75 d) 77 

 

6. Vitor tinha 80 figurinhas. Como algumas eram repetidas, ele deu 20 para seu primo. O número 

de figurinhas com que Vitor ficou foi: 

a) 55 b) 65 c) 60 d) 125 

 

7. Jorge tinha algumas figurinhas. Ele ganhou 35 de André e ficou com 69. O número de 

figurinhas que Jorge tinha inicialmente era:  

a) 24 b) 34 c) 44 d)104 

 



7° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

História em versos 

Orquestra 

 

Os sapos cantam até tarde, 

alguém já vem reclamar 

_ Amanhã acordo cedo, 

vamos, parem de cantar! 

 

_ Ora, ora, dona Aranha, 

já montamos toda orquestra. 

E a noite de lua cheia, 

não vê que estamos em festa? 

 

Dona Aranha, aborrecida, 

vai chamar a centopeia. 

Ela vem e vê que a briga 

não é coisa muito séria. 

 

Dona Aranha muito brava, 

vai chamar o seu vizinho. 

Vem o grilo, vê a orquestra, 

e vai saindo de mansinho. 

(Nye Ribeiro)

 

Interpretação do texto 

1. Esse texto é uma história em versos. 

a) Nessa historia há conjuntos de versos que formam estrofes. Quantas estrofes há nesse texto? 

______________________________________________________________________________ 

 

b) Esse texto apresenta rimas. Pinte as rimas de cada estrofe. Depois copie os pares das 

palavras que rimam. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2.  Localize as seguintes informações na história e escreva-as. 

a) Personagens:_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Dona Aranha, irritada, 

vai chamar dona Minhoca. 

Ela escuta e não diz nada, 

não quer saber da fofoca! 

 

Dona Aranha, emburrada, 

vai chamar o carrapato. 

Ele vem, dá meia volta, 

e não quer pagar o pato. 

 

E o show segue a noite inteira. 

Não há o que faça parar, 

nem aplauso ou choradeira, 

não adianta tentar. 

 

De manhã, a orquestra para 

e os sapos começam a sair. 

Mas Dona Aranha, coitada! 

Não consegue mais dormir. 



b) Tempo:  

 Quando foi a festa dos sapos? ________________________________________________ 

 Quanto tempo durou a festa?_________________________________________________ 

 Quando acabou a festa?_____________________________________________________ 

 

3. Dona Aranha chama vários outros bichos. Assinale o motivo. 

(   ) Queria participar da festa dos sapos.  

(   ) Queria que todos os bichos viessem à festa. 

(   ) Queria companhia para dormir.    

(   ) Queria ajuda para acabar com a festa.  

 

4.  Releia os versos:     

Os sapos cantam até tarde, 

alguém já vem reclamar: 

- Amanhã acordo cedo, 

vamos parem de cantar! 

 

a) Quem disse o que está destacado? _______________________________________________ 

b) No desenrolar da história, algumas palavras descrevem como a aranha se sente. Assinale 

quais destas palavras estão presentes na história. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Ligue cada bicho à atitude que tomou para não atender a dona Aranha. 

Sapos  

Centopeia 

Grilo 

Carrapato 

Minhoca 

saiu de mansinho 

não quis saber da briga 

achou que não era coisa seria 

não queria fofoca 

queriam festa 

 

 



6. Releia o final da história: 

Mas dona Aranha, coitada! 

Não consegue mais dormir. 

 

Por que no final da história, dona Aranha é chamada de coitada? 

R:____________________________________________________________________________ 

 

7. O que pode significar o verso destacado nesta estrofe? 

Dona Aranha, emburrada, 

vai chamar o carrapato. 

Ele vem, dá meia-volta, 

mas não quer pagar o pato. 

R:____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

8. Em sua opinião, os bichos fizeram certo em não acabar com a festa dos sapos? Por quê? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICA 

1. Uma gincana foi realizada em uma escola e as turmas de 3º ano tiveram as seguintes 

pontuações 

Pontuação dos 3º anos na Gincana 

  

                                                    

 

 

                                                       

  

Turmas Pontuação 

3º A 160 

3º B 180 

3º C 140 

3º D 100 

3º E 120 



Calcule e responda: 

a) Qual a turma que fez mais pontos? _______________________________________________ 

b) Qual foi a segunda colocada?____________________________________________________ 

c) Qual a turma que teve pontuação mais próxima de 200?_______________________________ 

d) Quantos pontos a turma B fez a mais que a turma A?_________________________________ 

e) Quantos pontos a turma D fez a menos que a turma E?________________________________ 

 

2. Observe o gráfico: Pontuação dos 3º anos na Gincana       

 

 

a) Qual o titulo do gráfico?_________________________________________________________ 

 

b) O que representam os números que aparecem ao lado esquerdo do gráfico? 

______________________________________________________________________________ 

c) Que informações podem ser observadas no gráfico e que estão na tabela apresentada no 

exercício anterior? 

______________________________________________________________________________ 
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8° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Ligue as palavras à classificação correspondente, de acordo com o número de sílabas de cada 

uma. 

amigo                                                         

pão                                                             

brincadeira                                                 

bola                                                            

monossílaba 

dissílaba 

trissílaba 

polissílaba 

 

2. Escreva palavras antônimas, isto é, com sentido contrário de: 

a) saindo_______________________________  

b) cedo_________________________________ 

c) noite_________________________________ 

d) dormir________________________________  

 

3. Coloque as palavras em ordem alfabética e separe as sílabas. 

bicicleta – patins – corda – jogo – dado - ursinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Forme frase com as palavras: 

a) quebra-cabeça 

______________________________________________________________________________  



b) videogame 

______________________________________________________________________________ 

c) desenho 

______________________________________________________________________________ 

d) bolas de sabão 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Leia novamente o texto “Orquestra”, do 7º dia e copie dele:  

a) uma frase com ponto final (.) 

_____________________________________________________________________________ 

b) com ponto de exclamação (!) 

______________________________________________________________________________ 

c) com ponto de interrogação (?). 

______________________________________________________________ 

 

6. Reescreva o trecho do poema, substituindo as palavras destacadas pelo sinônimo, (significado 

quase igual ou semelhante). Para isso consulte o quadro. 

Solicitar Falatório Furiosa 

 

Dona Aranha, irritada, 

vai chamar dona Minhoca 

Os sapos cantam até tarde, 

alguém já vem reclamar: 

Ela escuta e não diz nada, 

não quer saber de fofoca! 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________   

_______________________________ 

_______________________________ 

 



7. Escreva quais animais aparecem no texto Orquestra. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

8. Copie do texto “Orquestra” uma palavra com: 

a) NH _____________________ 

b) LH _____________________ 

c) RR _____________________ 

d) CH _____________________ 

e) PL ______________________ 

 

MATEMÁTICA 

1) Com certeza, você já estudou medidas de tempo, como os dias, meses, anos, horas, os 

minutos, etc. Você sabe da importância do uso do calendário e relógios, que nos ajudam a 

controlar o tempo. Que tal fazer um teste sobre seus conhecimentos referentes ao tempo?  

Responda às questões abaixo e registre o tempo gasto para responder. Depois, anote quantas 

acertou. 

a) Quantos meses tem um ano?_____________________________________ 

 

b) Quais são os meses do ano?_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

c) Quantos meses faltam para o final do ano?_________________________________________ 

 

d) Alguns meses têm 30 dias. Quais são eles?_________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

e) Quantos dias têm o mês de fevereiro?_____________________________________________ 



2. Leia e interprete as informações apresentadas na tabela de vendas da sorveteria: 

 

VENDAS DA SORVETERIA POLO NORTE 

DIA DA SEMANA NUMERO DE PICOLÉS NUMERO DE SUCOS DE FRUTAS 

Domingo 99 80 

Segunda-feira 80 62 

Terça-feira 69 73 

Quarta-feira 93 90 

Quinta-feira 77 88 

Sexta-feira 87 67 

Sábado 89 95 

 

Responda às questões: 

 

a) Em qual dia da semana a sorveteria vendeu mais picolés?_____________________________ 

 

b) Quantos sucos a sorveteria vendeu no sábado?______________________________________ 

 

c) Considerando o sábado e o domingo juntos, quantos picolés foram vendidos? 

______________________________________________________________________________ 

 

d) Em qual dia da semana a sorveteria vendeu menos sucos?_____________________________ 

 

e) Comparando o número de sucos vendidos na quinta-feira e na sexta-feira, em qual dia houve 

mais venda?______________________ Quantos a mais?_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



9° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo fala sobre a aranha. Leia as curiosidades sobre esse animal. 

Conheça mais sobre as aranhas, animais curiosos e bem equipados. 

As aranhas não são insetos, são animais invertebrados pertencentes ao Filo Arthropoda. 

Atualmente são conhecidas cerca de 30 mil espécies de aranhas, que podem ser encontradas em 

muitos ambientes do planeta, inclusive nas regiões desérticas. 

As aranhas, dependendo da espécie, variam quanto ao tamanho, forma e comportamento, mas 

apresentam algumas características que são comuns a todas as espécies. Todas as aranhas 

possuem: 

 Quatro pares de patas; 

 Um par de pedipalpos; 

 Quelíceras; 

 Fiandeiras. 

As aranhas não possuem antenas. 

O corpo das aranhas é dividido em cefalotórax e abdome. É chamado de cefalotórax porque a 

cabeça fica fundida ao tórax do animal. 

Os pedipalpos são encontrados no cefalotórax das aranhas e desempenham diversas funções: 

eles manipulam alimentos e atuam como órgãos gustativos, ou seja, órgãos que sentem os 

sabores dos alimentos. 

As quelíceras são estruturas afiadas que servem para injetar veneno na presa e capturar 

alimentos. Essas estruturas também são encontradas no cefalotórax do animal. 

As fiandeiras são encontradas no abdome do animal e têm como função principal a produção de 

seda para a confecção de suas teias. O corpo da aranha se divide em cefalotórax e abdome 

 As teias das aranhas são utilizadas para vários fins, como: formar o casulo (onde o animal irá 

depositar os seus ovos), armazenar alimentos e capturar presas. 

Existem algumas aranhas que apresentam venenos poderosos e suas picadas podem causar 

alguns problemas para os seres humanos. Dentre elas podemos citar: 

 Aranha armadeira; 

 Aranha marrom; 

 Tarântula; 

 Viúva-negra. 

A aranha-caranguejeira, apesar de grande e com aparência amedrontadora, não é responsável 

por acidentes graves em humanos. A caranguejeira, apesar de grande, é inofensiva. 

 
Paula Louredo - Graduada em Biologia 



 
 

1. De acordo com o texto sobre a aranha responda: 

a) O que todas as aranhas possuem em comum? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

b) Como é dividido o corpo das aranhas? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

c) O que são quilíceras e para que servem? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Algumas pessoas têm medo das aranhas . E você?  Tem medo de algum bicho?  

______________________________________________________________________________ 

 

3. Escreva uma lista de nomes de animais que podem ser encontrados em nosso dia a dia. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



4. Escreva abaixo qual foi a informação do texto que você achou mais interessante. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

1) Leia atentamente os enunciados e assinale a única alternativa que está correta: 

Quatro amigos anotaram, num quadro, os pontos ganhos num jogo: Qual menino fez mais  

 

a) André  

b) Bento  

c) Carlos  

d) Dario  

 

 

2) A tabela mostra o total de visitantes num parque durante alguns meses: 

Em que mês foi menor o número de visitantes? 

 

a) Janeiro 

b) Fevereiro 

c) Março 

d) Abril 

 

 

 

Jogadores Pontos ganhos 

André 760 

Bento 587 

Carlos 699 

Dario 801 

Meses do ano Total de visitantes 

Janeiro 148 

Fevereiro 126 

Março 234 

Abril 209 



3) Em uma sorveteria, há um cartaz com os preços dos sorvetes: Paulo quer comprar um sorvete 

de 2 bolas e com cobertura. Qual o valor que ele vai pagar?     

   

                                

 

 

 

a) R$ 3,00  c) R$ 5,00            b) R$ 3,50             d) R$ 5,50 

 

 

 

4) Paulo tem 36 figurinhas e Maria tem 25. Quantas figurinhas Paulo têm a mais que Maria? 

a) 10   b) 11   c) 51    d) 61 

 

 

 

 

5) O campeonato de futebol de uma escola foi realizado nas férias de julho. Os jogos tiveram 

início no dia 2 e o jogo final foi disputado no dia 14. Sabendo que os jogos foram realizados em 

todos os dias da semana, quantos dias durou o campeonato? 

a) 13               b) 14   c) 15    d) 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorvete Sem  cobertura Com cobertura 

De 1 bola R$ 3,00 R$ 3,50 

De 2 bolas R$ 5,00 R$ 5,50 



10° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Poema 

 

A ABELHA 

VI UMA LINDA ABELHINHA. 

POUSANDO DE FLOR EM FLOR. 

 

TRÊS OLHINHOS NA CABEÇA. 

E DOIS MAIORES NA FRENTE. 

ESTOU FALANDO DA ABELHA. 

UM INSETO DIFERENTE. 

 

PARENTE DO MARIMBONDO. 

ELA MORRE TRABALHANDO. 

VOANDO DE FLOR EM FLOR. 

VAI O NÉCTAR CHUPANDO. 

 

SE TOMO MEL NO XAROPE. 

COM PÃO, BOLO OU NO PUDIM. 

LEMBRO DA LINDA ABELHINHA. 

E DAS FLORES DO JARDIM. 

 

COMO É LINDA A ABELHINHA. 

QUE POUSOU NO MEU JARDIM. 

THEREZA FIALHO 

 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

1. Qual é o título do texto? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

2. Quem é o autor deste texto? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

3. Este é texto é uma fábula, uma receita, uma bula ou uma poesia? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 



4. Quantos versos tem este texto?  

R.: ___________________________________________________________________________ 

 

5. E quantas estrofes existem? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

6. Qual é o tema do texto? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

 

7. Circule no texto e copie abaixo 2 palavras: 

Monossílabas __________________________________________________________________ 

Dissílabas______________________________________________________________________ 

Trissílabas_____________________________________________________________________ 

Polissílabas____________________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICA 

1) Resolva as adições e subtrações. 

a) 628 + 234 = 
 

b) 453 + 453 = 
 

c) 282 + 156 = d) 374 + 147 = 

e) 385 - 148 = f) 141 – 29 = g) 133 – 17 = h) 254 – 126 = 

 

                         

 



11°DIA 

CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS 

Leia o informativo da Prefeitura do Município de Mairinque: 

 

 

Converse com seus familiares ou pesquise: 

 

1) Como a dengue é transmitida?  

______________________________________________________________________________ 

 

2) Quais ações podemos realizar, para prevenir e controlar essa doença? 

______________________________________________________________________________ 

 

3) Quais são os principais sintomas da dengue?   

______________________________________________________________________________                

 



 



EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                                   

ATIVIDADE 1: Pular corda 

Pular corda, se tiver 3 ou mais pessoas, 1 em cada lado batendo a corda e uma pessoa 

pulando, com cantigas já conhecidas pelos pais. Se estiver só, pular a corda individualmente.                           

   

ATIVIDADE 2: Caça Palavras 

Vamos descobrir quais são os cinco esportes que estão nesse caça palavras?  

São todos esportes olímpicos que nós podemos praticar sozinhos, em dupla ou até mesmo em 

times com várias pessoas. 

Repare que neste caça palavras já tem cinco dicas! 

ACHE NO DIAGRAMA ABAIXO O NOME DE CINCO ESPORTES 

 



MUSICALIZAÇÃO 

 

ATIVIDADE 1: Construindo uma tampinhola  

Objetivo principal: pesquisa e vivência sonora 

 

1. O que você pode precisar:  

 

 Caixa ou pedaço de papelão (procurar um papelão mais espesso do que as caixas de 

cereais); 

 Tampas plásticas pequenas (ou metal), também podem ser usados botões; 

 Fita adesiva, cola quente, cola branca ou ainda outro tipo de cola; 

 Tintas, canetinhas ou lápis de colorir, papéis para colagem (todos opcionais); 

 

 

2. Como fazer: 
 

 Use como molde uma tampa ou copo maior que as tampas pequenas, faça um círculo, 

quadrado (ou outra forma geométrica que queira utilizar) na caixa de papelão.  

 Em seguida, faça um segundo círculo, quadrado ou outra forma que escolheu, deixando 

um espaço igual ao comprimento das capas, mais de 1 ou 2 cm. 

 Recorte 

 Com a ajuda de uma régua faça uma dobra em cada parte do círculo (ou forma que 

escolheu) que está anexado à divisão 

 Cole as tampas ou botões no centro de cada lado das abas 

 Agora você pode decorar como quiser. 

Seguem algumas imagens para inspirações: 

 

      

    

 

 



3. Tocando e se divertindo: 
 

 Escute as canções sugeridas e acompanhe tocando as tampinholas; 

 Você também pode escolher as músicas que gosta para acompanhar com seu novo 

instrumento; 

 

4. Sugestão de canções para tocar com sua tampinhola 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zZhCVWadbWo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KTLCl6_PlTg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1cJw-

WwmxRiXlL3qk8fw1PBkahA04-ktsLB2QL-qQkVmsaXCCXDekqgSs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tw60r8SySOE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_p4U_f0c2K0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wmj2COW0veI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=P70l7GVsFQc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-VDoFVnkZKY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ICRaLs_xmEg&feature=youtu.be  

 

OBSERVAÇÕES: 

 Os instrumentos construídos e as demais atividades deverão ser levados aos professores 

de musicalização no retorno as aulas; 

 Se preferir pode ver o tutorial de construção no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=8z_ZpAEKaZE&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zZhCVWadbWo
https://www.youtube.com/watch?v=KTLCl6_PlTg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1cJw-WwmxRiXlL3qk8fw1PBkahA04-ktsLB2QL-qQkVmsaXCCXDekqgSs
https://www.youtube.com/watch?v=KTLCl6_PlTg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1cJw-WwmxRiXlL3qk8fw1PBkahA04-ktsLB2QL-qQkVmsaXCCXDekqgSs
https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw
https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw
https://www.youtube.com/watch?v=tw60r8SySOE
https://www.youtube.com/watch?v=_p4U_f0c2K0
https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw
https://www.youtube.com/watch?v=Wmj2COW0veI
https://www.youtube.com/watch?v=P70l7GVsFQc
https://www.youtube.com/watch?v=-VDoFVnkZKY
https://www.youtube.com/watch?v=ICRaLs_xmEg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=8z_ZpAEKaZE&feature=emb_logo

