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Querido alunos e familiares! 

Estamos vivendo um período de uma nova 

experiência, algo diferente do qual não havíamos 

provado outrora. Mas sejamos prudentes e 

fiquemos em casa, pois é o melhor a fazer neste 

momento.  

Para isso nós professores elaboramos uma nova 

forma de levar até vocês  o ensino, pois ele não 

pode parar. 

Esperamos que ele chegue até cada um de vocês e 

possa fluir em forma de conhecimento.  

Aproveitem o tempo com a família, descubra coisas 

novas para tornar seu tempo atrativo.  

Meu desejo é que no final possamos concluir, que 

todo esse cuidado valeu a pena! 

Um forte abraço virtual a todos. 

Atenciosamente, PROFESSORES! 

 

 



ATIVIDADE: LINGUA PORTUGUESA        JUPIÁ  ___/___/___/ 

 

 

 



ATIVIDADE: MATEMÁTICA           JUPIÁ  ___/___/___/ 

 

 



ATIVIDADE:  CIÊNCIAS               JUPIÁ  ___/___/___/ 

 



ATIVIDADE: GEOGRAFIA                            JUPIÁ  ___/___/___/ 

 



ATIVIDADE: HISTÓRIA                              JUPIÁ  ___/___/___/ 

 



ATIVIDADE DE LINGUA PORTUGUESA           JUPIÁ  ___/___/___/ 

 

 

 



ATIVIDADE DE MATEMÁTICA                      JUPIÁ  ___/___/___/ 

 

VAMOS RESOLVER A ADIÇÃO? 

 

 

 



 

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS                     JUPIÁ  ___/___/___/ 

 

 

 



 

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA                       JUPIÁ  ___/___/___/ 

 

 

 



 

ATIVIDADE DE HISTÓRIA                        JUPIÁ  ___/___/___/ 
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ALUNO: ___________________________________ 

 

GABINETE 

É uma estrutura de metal ou plástico onde, no seu interior, estão os componentes que fazem 

com que as outras partes cumpram suas funções. É considerado o cérebro do computador. 

MONITOR  

É um dispositivo de saída do computador, cuja função é transmitir informação ao utilizador 

através da imagem.  

TECLADO 

É um tipo de periférico de entrada utilizado pelo usuário para a entrada manual no sistema de 

dados e comandos. Possui teclas representando letras, números, símbolos e outras funções, 

baseado no modelo de teclado das 

MOUSE 

é uma palavra do inglês, que traduzido para o português significa Rato. Este é um termo 

muito utilizado para definir um componente de hardware muito importante para o 

computador, utilizado para posicionar o cursor (uma seta geralmente) na tela do computador. 

atualmente um componente muito importante e utilizar as mais variadas funções dos 

computadores, sendo em alguns casos indispensável. 

 

PARTES DO COMPUTADOR 



 Escola: Centro de Educação Municipal. 
Professora: Loreci M. G. Pozzer. 
Aluno (a): ______________________________________________________. 
Data:__________________________________.       Turma: 3º ano. 
Disciplina: Arte. 
 

Olá querido (a) aluno (a)! Tudo bem com você? Espero que sim. Estou com 
saudades de você, mas precisamos fazer o isolamento social, para que quando tudo 
passar estejamos todos bem e juntos novamente. Se cuidem. Beijos da profª  Lore. 

Atividade 01: Leia com atenção o texto sobre as cores. 

CORES 

            Através dos tempos, o homem sempre foi atraído pelas cores e sentiu 
necessidade de se expressar por meio dela. Pintou nas rochas, nas cavernas, nos 
templos, nos túmulos, nas casas e utensílios. É também pelo meio da cor e da pintura 
que o homem consegue expressar sua tristeza, sua alegria, seus dramas e sua 
religiosidade. 

            Você lembra quais são as CORES PRIMÁRIAS? As cores primárias são as 
cores puras e indivisíveis. São elas: AMARELO, AZUL E VERMELHO. 

    Quando misturamos duas cores primárias, obtemos uma cor secundária. 

     

                    Verde                            Roxo                               Laranja 

2. Observe a pintura feita pelo artista russo Marc Chagall. Depois responda: 

 

a-  O que você vê nessa obra? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__________________________________. 

b- Nessa obra, Marc Chagall utilizou cores 

primárias ou cores secundárias? Quais são 

essas cores? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__________________________________.



O violinista verde, de Marc Chagall. 1923 - 1924. 

c- Agora é a sua vez! Faça no espaço abaixo um lindo desenho utilizando 
apenas cores secundárias.  

 

 



ATIVIDADE DE INGLÊS 

TEACHER: RENARA LOUREIRO 

NAME: _________________________________________________GRADE: 3rd. 

ALL ABOUT ME 

1- Complete a atividade abaixo, o tema é All about me (tudo sobre mim), os 

vocabulários são: 1: My name is (Meu nome é); 2: My Family (Minha família), 

desenhe sua família; 3: Years old (anos de idade), escreva sua idade no espaço que há 

na frase; 4: Favorite color (cor favorita), pinte sua cor favorita; 5: Favorite food 

(comida favorita), desenhe sua comida favorita.  
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