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Página 48 

Exercício 16 

Atividade - A 

 Peça para a criança circular os sinais de pontuação e pintar 

• de amarelo  o sinal  que introduz o diálogo: 

• de azul o sinal que indica a fala do personagem – 

• vermelho sinal que indica pergunta ? 

• verde o que encerra uma ideia . 

Atividade - B 

 Assinalar a quem a palavra ele se refere . 

Atividade - C 

 Peça à criança para sublinhar a expressão pensar duas vezes na 
resposta do viajante que se fingiu de morto e explicar o que ele quis 
dizer com isso. 

Atividade - D  

Perguntar à criança se ela concorda com o viajante ou discorda ? 
Por que ? 

49 Página 49 

Exercício  17 

Pedir à criança para reler o texto 2 e: 

• Pintar de azul o diálogo  

• Pintar de amarelo – orientações para o ator e para a 
montagem de cena. 
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Exercício 18 

Atividade – A 

 Peça para a criança circular na fala dos personagens as letras 
maiúsculas . 

Atividade – B 

Pedirà criança para pintar de amarelo os sinais de pontuação        
( ponto final , dois pontos, reticências, ponto de interrogação, ponto 
de exclamação, ponto final e  travessão ). 

Atividade – C 

 Peça à criança para marcar os sinais que encontrou. 

Atividade – D 

 Leia com a criança o diálogo com entonação e da maneira que os 
sinais sugerem.  

Atividade – E 

Pergunte a criança se é possível entender a história somente lendo  
o diálogo. 

 Atividade – F 

 A criança deverá assinalar o que poderia substituir as reticências. 
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Página 42 

Exercício 01 

Amanda e Caio estão ajudando a pintar o muro da escola. Peça 
para a criança observar a imagem das crianças para responder as 
atividades: A , B e C 

Exercício 02 

Pedir para a criança recortar a mochila do material de apoio. Em 
seguida, cole a mochila à esquerda da menina e o cachorrinho à 
direita dela. 

 

  

Exercício 03 

Nesse exercício peça para a criança observar o grupo que a 



professora de Igor pediu para organizar . 

 

Página 43 

Continuação do exercício 03 a criança deverá ler as questões para 
responder as atividades: A, B e C. 

Exercício 04 

Agora a criança deverá observar a turma de Bianca chegando à 
escola, ela deverá marcar um x na criança que está à direita. 

Exercício 05 

Pedir para a criança observar a sequência das setas e traçar na 
malha o caminho do sítio feito por Marcos passear e responder em 
seguida se ele foi ao sítio de sua avó ou do seu primo. 

Página 44 

Exercício 06 

A criança deverá traçar linhas na malha quadriculada seguindo um 
trajeto para levar o jogador de futebol até a bola e depois conversar 
com algum colega do grupo para ver se o trajeto que eles traçaram 
foi o mesmo que você. 

Exercício 07 

Pedir para a criança analisar a imagem que mostra o bairro onde 
Carla e sua mãe estão passeando no bairro onde moram e ler as 
comandas por onde ela passaram.  

 

Atividade – A 

Depois de ler as comandas responda a questão para onde Carla e 
sua mãe foi. 

Atividade – B 

Agora é a vez de pedir para a criança escolher um trajeto para ela 
saindo do ponto de partida de Carla e descrever nas linhas abaixo. 
Se a criança tiver dificuldades para descrever o trajeto ela poderá ler 
as comandas do exercício7. Depois ela também poderá conversar 
com algum colega do grupo que realizou esta atividade para ver se 
ele consegue descobrir o lugar que você escolheu. 
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51 SUGESTÃO DE ATIVIDADE: 

Exercício 19 - A criança deverá transformar o texto em história em quadrinhos, 
peça para retirar a folha do material de apoio, da página 51, no final do livro. 

 

Fale à criança que ela fará um desenho para cada trecho, no total deverá fazer 
nove desenhos. 

No primeiro quadradinho peça para a criança desenhar os viajantes, com 
trouxas caminhando por uma estrada. Eles estão assoviando e cantando . 
Desenhe notas musicais saindo da boca dos viajantes. 

No segundo, os viajantes ficam de frente com uma onça rugindo, peça para 
utilizar a onomatopéia que representa o rugido da onça . 

No terceiro deverá utilizar balões para representar a fala dos viajantes, escreva 
dentro dos balões a fala de cada viajante. 

No quarto, a cena deve contemplar um dos viajantes que estará escondido 
atrás de uma árvore. 

No quinto deverá escrever o que o viajante está pensando utilizando o balão 



de pensamento. 

No sexto deve desenhar a onça farejando o viajante que se fingiu de morto. 

No sétimo, desenhe o viajante que estava escondido atrás da árvore aparece  
e fala conversa para o viajante que está deitado no chão. Pedir à criança para 
que escreva a pergunta dentro do balão . 

No oitavo, os dois estão em pé, e o viajante que fugiu faz uma pergunta para o 
que se fingiu de morto. A pergunta deve aparecer dentro do balão da fala. 

No ultimo, desenhe o viajante que se fingiu de morto com sua trouxa para 
seguir viagem. A resposta que ele dá ao outro viajante deve aparecer em outro 
balão . 

Fale à criança que a palavra FIM indica que a história terminou, deve aparecer 
no canto direito do último quadrinho. 

Página 52 

Fale à criança que ela vai estudar sobre a letra H e Dígrafo  

Comente com ela que a letra h não representa som no inicio das palavras. No 
entanto junto ás consoantes C , L e N, formam um dígrafo consonantal ou seja 
duas letras juntas que formam um som . 

Exercicio 01 –  

Atividade –A  

Peça à criança para copiar as palavras separando as sílabas  

Atividade –B  

Peça à criança para pintar as sílabas que aparece H  

Atividade –C 

Peça à criança para copiar as palavras em que o H não tem o som  

Atividade –D 

Peça à criança para que escreva as palavras que contêm as seguintes  
consoantes juntas: CH,LH e NH. 
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Página  45 

Fale à criança que ela fará atividades sobre tabelas e que deve observar as 
crianças que estão reunidas para participar de uma gincana na escola.  

A criança deverá analisar na tabela a quantidade de meninas e meninos que 
participaram da gincana na escola e responder as questões solicitadas. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W2FVouxzG9A



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página  46 

Exercício 01 

Peça para a criança ver a tabela das quantidades de livros que cada equipe 
arrecadou em uma das provas da gincana para responder as atividades: A e B 

Atividade C 

A criança deverá escrever qual equipe arrecadou 15 dezenas de livros.  

É importante a criança lembrar o valor de cada dezena para analisar a 
quantidade de 15 dezenas. 

1 dezena= 10 unidades 

Atividade D  

A criança deverá fazer os cálculos para saber quantos livros a equipe verde  e 
vermelha arrecadaram juntas e responder a questão. 

Atividade E 

Agora fazer o cálculo de quantos livros a equipe ainda precisa arrecadar para 
ficar com a mesma quantidade de livros da equipe azul e responder a questão. 

Página  47 

Exercício 02 

Peça para a criança verificar a quantidade da cor de bonés que João fez em 
dois dias da semana passada em sua confecção. 

Atividade A 

A criança deverá observar a tabela do total de bonés feito a cada dia, fazer os 
cálculos no quadro ao lado, ela deverá calcular a quantidade de bonés 
confeccionados na segunda-feira e na terça-feira e depois preencher a tabela 
com o total. 

Atividades: B, C e D 

Pedir para a criança ler a questões e responder de acordo com a tabela. 

O exercício 3, da página 47, a criança fará num outro momento. 
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Página 22 

Peça à criança para fazer a leitura sobre Vulcões, como são 
formados e o que acontece quando ele está em erupção. 

A atividade sobre uma erupção divertida é uma sugestão (verificar 
antes se há os materiais disponíveis em casa para a realização do 
experimento). 

Fale à criança que ela vai montar um vulcão utilizando argila. Deve 
colocar uma quantidade de argila em cima de uma bandeja ou prato. 
Após colocar um pequeno pote no interior do modelo que foi 
construído e, com a ajuda de um adulto, acrescente bicarbonato de 
sódio e vinagre no pote.  

 Com ajuda, a criança descobrirá que a mistura que sobe e vaza 
lembra a erupção de um vulcão. Explique à criança que existem 
diferenças entre o experimento e uma erupção real, porém o 
resultado serve para demonstrar a pressão que acontece dentro da 
Terra e que empurra o magma para fora. 

Para maiores informações sobre a experiência, peça orientações a 
seu professor. 

Página 23 

Pedir para a criança ler as informações sobre os Terremotos,   o que 
são, o que esse movimento provoca, como é medido. 

 Fazer a leitura também sobre Tsumani, sua origem, o que sãos que 
provocam e o que eles causam. 

Página 24 

Investigação Científica  

Nesta página sugere-se que a criança realize um experimento, 
construindo um sismográfico o principal instrumento utilizado para 
medir a intensidades ou seja a força de um terremoto seguindo as 
instruções citadas como materiais utilizados e como fazer. 

Para a realização do experimento, pede-se a ajuda de um adulto. É 
preciso verificar se há todos os materiais para fazer o sismógrafo 
(caso não tenha, a criança deve conversar com seu professor). 

Após a realização da atividade, a criança deve responder em que 
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Página 21 

Compreendendo a História 

Pedir para a criança observar as imagens: A e B para assinar com x nas 
questões corretas: a e b, ela deverá observar as diferenças entre a 
pintura, na qual as lavadeiras, todas as mulheres, precisam ir até ao rio 
para lavar roupa, e a fotografia de um homem lavando a roupa em uma 
máquina. 

Atividade C 

Nesta atividade a criança deverá comparar e escrever as mudanças 
observadas. 

Página 22 

Pedir para fazer a leitura do texto: A memória  das cidades e depois 
com sua ajuda ou do professor  escolher um lugar público da cidade e 
escrever porque o  motivou a escolha do lugar e do nome desse local 
fazer uma pesquisa  e escrever o que você  descobriu. 

. 
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Página 48 

Exercício 03 

Para realizar esse exercício será necessário  pedir para a criança 
voltar à página anterior página 47, para realizar as atividades: A,B,C 
e D 

Atividade: E 

momento a linha ficou mais irregular ? Por quê ? 

 



Fale à criança que essa atividade será feita em outro momento. 

Exercício 04 

Peça para a criança ver a quantidade de picolés artesanais que 
Luana vendeu no final de semana e anotou em um caderno para 
resolver as atividades a seguir. 

Página 49 

Atividades: A 

Será necessário pedir para a criança preencher a tabela de acordo 
com os picolés vendidos por Luana, a criança deverá copiar as 
quantidades dos sabores da anotação que ela fez em seu caderno 
que está na página anterior ou seja na página 47. 

Atividade: B,C e D 

A criança deverá responder as questões de acordo com a tabela. 

Exercício 05 

Fale à criança que a atividade 5 será feita em outro momento. 

Página 50 

Peça para a criança resolver as adições e subtrações e depois 
substituir o resultado pela letra indicada em cada operação para 
descobrir o nome de um animal mamífero que emite sons para 
localizar suas presas e também ler a informação sobre este animal 
no final da página. 
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Página 53 

Exercício 02 

Peça para a criança completar com CH, LH ou NH, depois para 



 

 

 

 

 

 

 

copiar.  

Página 54 (nessa atividade, a criança fará uma reescrita de uma 
fábula ao invés de um texto teatral) 

Nessa atividade fale à criança que ela irá fazer uma reescrita 
de uma fábula. 

Fale à ela que você vai ler três vezes e ela deve prestar 
atenção na história. 

Diga que o nome da fábula é A cigarra e a formiga 

A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava 
seus grãos. 

Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga 
para pedir que lhe desse o que comer. 

A formiga então perguntou a ela: 
— E o que é que você fez durante todo o verão? 
— Durante o verão eu cantei — disse a cigarra. 
E a formiga respondeu:— Muito bem, pois agora dance! 

MORAL DA HISTÓRIA: Não penses só em divertir-te. Trabalha 
e pensa no futuro. 

Após, ler três vezes pergunte à criança o que ela entendeu, 
qual o título da história, como começa e termina. A seguir, peça  
para a criança reescrever a história no caderno.  
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25 e 26 Página 25 

Atividade 01 

Pedir para a criança observar as imagens e identificar o que o   movimento 
das placas tectônicas pode provocar vulcões, terremotos e tsunamis, após 
identificar os fenômenos, ela deverá escrever sobre cada um. 

 

Atividade 02 

Nesta atividade a criança deverá completar os espaços em brancos com as 
letras iniciais do nome de cada parte destacada dos seres vivos para 
descobrir a palavra misteriosa e responder as questões: A e B. 

  Página 26 

Atividade 03 

Pedir para fazer a leitura sobre o derramamento de lava e contribuições  que  
auxiliam  no crescimento das plantas e também que eles causam muitos 
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Página 55  

Revisão da fábula: A cigarra e a formiga 

Peça à criança para ler o texto, verificando: 

* título 

* descrição das cenas  

*ação dos personagens  

estragos e destruições depois da leitura a criança deverá fazer uma pesquisa 
de alguns prejuízos causados por erupções vulcânicas nos dia atuais. 

Sugestão de site: 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2018/06/veja-quais-sao-as-

erupcoes-vulcanicas-mais-mortiferas-das-ultimas-decadas 

Atividade 04 

Pedir para a criança recortar o mapa-múndi no material de apoio e montaras 
placas tectônicas e depois realizar as atividades A,B e C. 

 

 

 

 



 

VOCÊS SÃO OS 
AUTORES 

 

 

 

 

 

 

 

*nome de cada personagem e a moral da história. 
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Fale à criança que a apresentação teatral será dada pelo professor num 
outro momento. 
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Página 23 

Peça para a criança fazer leitura: Cidadania todos os dias, que relata 
que todas as pessoas têm direito a moradia. 

Após, ela deverá continuar lendo sobre o que é uma unidade de 
conservação ambiental. 

.Página 24 

Exercício 01 

Pedir para fazer a leitura do texto: Coreto e realizar as atividades: a e b. 

 Exercício 02 

Pedir para a criança ler a questão  e pintar os quadrinhos das 
informações corretas. 

De olho no futuro 

Nessa atividade a criança deverá fazer um desenho imaginadndo a 
cidade em que vive daqui a 100 anos. 
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Página 22 

Neste exercício peça para a criança destacar as imagens do 
material de apoio e colar, formando uma paisagem com seus 
respectivos  planos . 

 

 

Material de apoio: Planos e paisagem 

 

Depois de realizar esse exercício a criança deverá responder as 

atividades: a, b e c 

Atividade D 

Pedir para a criança pintar as letras K, W e Y para descobrir qual é o 

plano da paisagem está mais perto de quem observa. 

Página 23 

Peça para a criança fazer a leitura do texto: Transformações das 
paisagens. 



 

 

Também ela poderá assistir o vídeo indicado 

3° ano - Geografia - Vol. 1 - Transformação da Paisagem –Atividade 

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

Página 24 

Exercício 01 

Pedir para a criança observar as imagens que mostram as 
transformações das paisagens:  A e B 

Atividade - A 

 Peça para a criança marcar um x nas alternativas verdadeiras de 
acordo com as imagens observadas. 

Atividade – B 

A criança deverá escrever as transformações que perceberam nas 
figuras. 

Atividade – C 

Peça para a criança escrever alguma mudança ou transformações 
ocorridas na paisagem da nossa cidade como no caminho da casa 
para a escola ou outras, se possível tiver alguma foto antiga e atual 
para comparar.  

Dica: Existem sites que mostram várias fotos antigas e atuais da 
nossa cidade vale apena visualizar. 

https://www.google.com/search?q=fotos+antigas+de+Santa+ISABEL+ 

https://www.google.com/search?q=fotos+atuais+de+Santa+ISABEL 

 


