
 

AGENDA SEMANAL 

3º ANO 

PROFESSORAS: MARIA FERNANDA E GABRIELA 

24/08/2020 A 28/08/2020 

Os alunos do 3º ano A da professora Maria Fernanda enviarão suas produções para              
o endereço de e-mail: experimental3ano@gmail.com  

Os alunos do 3º ano B da professora Gabriela enviarão suas produções para o              
endereço de e-mail: experimental3anob@gmail.com  

OBS: SE VOCÊ NÃO CONSEGUIR IMPRIMIR AS ATIVIDADES QUE         
ESTÃO NO ANEXO, COPIE AS PERGUNTAS NO CADERNO E         
RESPONDA, CUIDANDO DA ESTÉTICA E TRAÇADO DA LETRA. 

  

DATA 
ATIVIDADES OBSERVAÇÕES 

24/08 
SEGUNDA- 

FEIRA 
  

 ENCONTRO 
ONLINE 

AGENDA, EXPLICAÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA 

SEMANA  

25/08 

TERÇA-FEIRA 

 LÍNGUA 
PORTUGUESA 

SUBSTANTIVO 

LIVRO PÁGINAS 126  

ENCONTRO 
ONLINE 

 COM ESPECIALISTA  

  

26/08  

QUARTA-FEIRA 

ENCONTRO 
ONLINE 

COM A PROFESSORA 
EM SUBGRUPOS: 

CÁLCULOS DIVERSOS - 
LIVRO PÁGINA 120 



  

  

  

 MATEMÁTICA 
SUBTRAÇÃO 

LIVRO PÁGINA 121 E 122 

  
27/08 

QUINTA-FEIRA 

CIÊNCIAS 
SOCIAIS 

PAISAGEM, O QUE É? 
ATIVIDADE EM ANEXO 

ENCONTRO 
ONLINE 

ACE/ESPECIALISTA 

  

  

28/08 
SEXTA-FEIRA  

 
 

ENCONTRO 
ONLINE 

COM A PROFESSORA 
EM SUBGRUPOS : 

SOCIALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA 

SEMANA. 

INDICAÇÃO DE 
LEITURA 

ONDE ESTÁ MEU 
CACHORRO? 

ARTES 
A ARTE DO BRASILEIRO 

GUSTAVO ROSA 
 

 

TERÇA-FEIRA (25/08/2020) 

LÍNGUA PORTUGUESA - SUBSTANTIVO PÁGINAS 126 

 

Em nossa atividade de hoje, você irá completar a fábula “O vento e o              

sol” com as palavras que achar que combinam. Estamos estudando          

sobre os substantivos, portanto lembre-se que as palavras escolhidas         

para preencher as lacunas do texto são aquelas que nomeiam algo. Em            

nossa socialização, faremos a leitura do texto original e conversaremos          

sobre as palavras escolhidas por você e seus colegas. 

  



QUARTA-FEIRA (26/08/2020) 

MATEMÁTICA -  SUBTRAÇÃO PÁGINAS 121 E 122 

 

Na atividade de matemática dessa semana, seguiremos com cálculos         

de subtração. Sabemos que é importante conhecer diferentes        

procedimentos de cálculo e resolução de problemas, por isso nestas          

atividades, você deverá resolver as subtrações, usando as estratégias         

do algoritmo e da decomposição, como observará nos exemplos         

apresentados no livro. Em nossa socialização no final da semana, você           

poderá apresentar suas ideias e seus procedimentos de solução. 

 

 

QUINTA-FEIRA (27/08/2020) 

CIÊNCIAS SOCIAIS - Paisagem, o que é? 

Você se lembra daquele encontro que observamos diversas imagens de          

paisagens rurais e urbanas e conversamos sobre as diferenças que          

existem entre essas duas paisagens? Foi um momento muito rico em           

que você e seus/suas colegas trouxeram reflexões muito importantes         

para nosso projeto. Para a atividade de hoje, preparei um texto           

chamado: Paisagem, o que é? O texto nos ajuda a entender o que de              

fato é uma paisagem, e identificar quais são os elementos que a            

compõe. Após a leitura, você irá responder às questões propostas para           

socializarmos ao final da semana. A atividade segue no anexo. 

 

 

 



 SEXTA-FEIRA (28/08/2020) 

 

A ARTE DO BRASILEIRO GUSTAVO ROSA 

 

Durante um tempo, as nossas atividades de arte        

estarão próximas às obras de artistas brasileiros. 

Veremos que nossos artistas são muito criativos       

ao representar paisagens, personagens e     

elementos da nossa cultura! 

Hoje nos encontraremos com a criação de       

Gustavo Rosa.  

As obras desse artista paulistano trazem uma rica        

exploração de cores, formas e do espaço. 

As suas imagens nos convidam para      

uma divertida apreciação, com uma     

grande diversidade na representação    

de animais e figuras humanas.  

Vemos claramente a exploração da cor      

e da forma nas imagens dos animais       

criados por ele. 

Observe nas imagens abaixo, como     

Gustavo Rosa faz uma brincadeira     

com esses animais, mostrando as     

partes do corpo de cada um em       

formas geometrizadas (quadrado,   

triângulo, retângulo):  

 



Que formas você identificou em cada imagem? 

A cor também é bastante explorada por esse artista. Perceba que ele            

pinta todo o espaço da imagem com cores claras, alegres e variadas. 

E ele utiliza diferentes tons de cores (claras, escuras) para enriquecer a            

imagem. 

A proposta de hoje será baseada na obra de Gustavo Rosa, mas com             

um desafio diferente!  

Você deverá criar um animal utilizando objetos do dia a dia, com            

formatos geometrizados. Como nas ideias abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descobriu quais os objetos foram utilizados na criação desses animais?          

Se você falou colheres, panelas, tesoura, tampas e botões, acertou! 

Pois bem, agora é a sua vez de criar um animal criativo e alegre! 



1. Primeiro comece pesquisando diferentes objetos (brinquedos,      

caixas, potes, palitos, colheres, entre outros) para a sua criação. É           

claro que você deverá combinar previamente com os adultos da          

sua família para pegar alguns objetos. 

É importante lembrar que esses objetos serão um empréstimo,         

não poderão ser sujos de tinta ou cola. Uma boa estratégia é            

utilizar seus objetos pessoais, assim você poderá realizar essa         

atividade sozinho(a). 

2. Monte o seu animal com os objetos selecionados. Será um          

divertido e diferente quebra cabeça. 

3. Fotografe-o e compartilhe. 

Espero que vocês se divirtam! 

Um abraço, Pró Luíza. 

 

HORA DA LEITURA! 

Dentre muitos assuntos presentes em nossos encontros, animais de         

estimação com certeza é um dos mais queridos! E foi pensando na            

animação que estes bichinhos trazem para nossos encontros, que         

escolhi a leitura desta semana. Espero que gostem! 

 



Neste conto, acompanhamos cinco amigos em busca de Zasca, um          

golden retriever divertido e brincalhão que se perdeu no bosque.          

Perseguindo pistas e indícios, nossos heróis vão desvendar        

coordenadas espaciais, marcos de referências e diferentes       

perspectivas, a fim de se localizarem e navegarem pelo espaço à           

procura do cãozinho. 

Acesse a história pelo link abaixo. 

http://espacodeleitura.labedu.org.br/livros/onde-esta-o-meu-cachor
ro/?leitor=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://espacodeleitura.labedu.org.br/livros/onde-esta-o-meu-cachorro/?leitor=1
http://espacodeleitura.labedu.org.br/livros/onde-esta-o-meu-cachorro/?leitor=1


ANEXOS  

 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

Paisagem, o que é? 
 

 

Nos arredores de sua casa ou de sua escola existem diferentes paisagens. Ruas,             

avenidas, praças, parques, casas, edifícios, lojas, pessoas, automóveis, ônibus, barcos,          

matas, montanhas, rios e cachoeiras são alguns dos elementos que podem fazer parte das              

paisagens. Veja, por exemplo, se alguma das paisagens mostradas nas fotografias se            

parece com a do lugar onde você mora. 

Agora responda: Você sabe o que é exatamente uma paisagem? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Paisagem é tudo aquilo que se vê em um determinado local, é o aspecto visual de um                 

lugar. As paisagens fazem parte do espaço geográfico, que é o espaço onde os seres               

humanos vivem, ou seja, a superfície terrestre. 

 

Os elementos da paisagem 
 

É possível conhecermos paisagens próximas ou distantes de nós quando viajamos ou vemos             

um álbum de fotografias. 

Observe cuidadosamente a foto abaixo. Quais elementos podemos distinguir nela? 

Em primeiro lugar, notamos que existem elementos naturais, como árvores e plantas.            

Percebemos também vários elementos que     

não são naturais, mas construídos e      

produzidos pelos seres humanos, como a      

praça, a igreja, o coreto, os postes de        

iluminação e o asfalto. Vemos, ainda,      

algumas pessoas ocupando esse espaço. 

Costumamos chamar de natural tudo     

aquilo que existe independentemente da     

ação humana: vegetação, solo, montanhas,     

rios, lagos, oceanos, clima, seres vivos de       

outras espécies (como animais, vegetais e      

micro-organismos), entre outros elementos. E chamamos de cultural tudo aquilo que é obra dos              

seres humanos: edifícios, ruas, roupas, utensílios domésticos, veículos, aparelhos eletrônicos,          

idiomas, etc. 

Natural, portanto, é aquilo que é produzido pela natureza, enquanto cultural é o que se origina                

das criações humanas.  

Porém, muitas vezes o natural e o cultural misturam-se de tal forma que se torna difícil saber                 

qual é qual. Por exemplo, a maior parte das árvores presentes em uma praça ou num jardim foi                  

cuidadosamente selecionada e plantada pelos seres humanos, não são elementos que surgiram            

espontaneamente. Alguns rios, que estão localizados em cidades, mas já existiam muito antes da              

ocupação humana, tiveram seu curso modificado ou foram canalizados, de modo que            

desapareceram da paisagem urbana, ficando ocultos sob o asfalto de ruas e avenidas. 

Portanto, as paisagens do espaço geográfico são formadas por elementos naturais e culturais,             

que, muitas vezes, estão interligados. 

 
 



Natureza e ação humana 
 
Se você perguntar para algumas pessoas que palavras elas associam à natureza,            

provavelmente obterá como resposta: árvores, animais, pássaros, flores, montanhas, entre outras.           

Mas o que é natureza? 

Como já vimos, chamamos de natureza o conjunto de todos os elementos que não são               

artificiais, isto é, que não foram construídos ou produzidos pela ação humana. Considera-se             

natureza, dessa forma, todo o Universo, incluindo estrelas, planetas e galáxias. Todavia, a             

natureza com a qual o ser humano mantém contato mais frequentemente é a que chamamos de                

meio ambiente, ou seja, o ar, as águas, o solo, as rochas, a fauna, a flora, etc.  

Na realidade, tudo o que existe é a natureza ou provém dela. Os materiais que os seres                 

humanos utilizam na construção de ruas, edifícios e veículos – como asfalto, cimento, cal,              

parafusos, pregos, tijolos, ligas de ferro ou aço, alumínio, tábuas, entre outros – vêm da natureza. 

Mas esses materiais não se encontram em sua forma pura, pois passaram por algum processo               

de transformação, que demandou muita intervenção dos seres humanos, as tábuas, feitas de             

madeira, foram produzidas a partir das árvores e tiveram de ser trabalhadas cuidadosamente antes              

de se transformarem em portas ou assoalhos. 

Também o papel, utilizado na confecção de livros e cadernos, é proveniente de árvores que               

passaram por processos industriais. [...] 

Em outras palavras, por meio do trabalho e da utilização de tecnologias, o ser humano               

transforma os recursos originados na natureza em outros produtos. [...] 

As paisagens mudam constantemente. Nada permanece igual. A vegetação original é           

transformada pela ocupação humana; antigas casas serão substituídas por edifícios com diversos            

andares; e também estes serão demolidos para dar lugar a novas construções mais modernas,              

como estações de metrô supermercados, shopping centers e outros. [...] 

 

 
 
 

Fonte: VESENTINI, José William e Vânia Vlach. Geografia crítica  o espaço natural e a ação do homem.32.ed. São Paulo: 
Editora Ática, 2011 (Adaptado para fins pedagógico). 



1. Com base no texto lido, explique, com suas palavras, o que é uma paisagem. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Escolha uma paisagem ao redor de sua casa e faça o que se pede: 
 

a) Faça uma lista relacionando os elementos naturais e os elementos culturais. 
 

● Elementos naturais: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
 

● Elementos culturais: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

3. A fotografia é uma maneira indireta de observar as paisagens. 
 

a) Observe as fotografias das paisagens na primeira página do texto e responda a pergunta              
abaixo. 

 
 

● Na sua opinião, em qual das paisagens houve maior interferência humana? Justifique sua             
resposta. 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 


