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SETEMBRO/2020 



LÍNGUA PORTUGUESA                  JUPIÁ __/__/__ 

Gêneros textuais são textos que exercem uma função 

social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas 

de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa 

bem definida. Os diferentes gêneros textuais se adequam 

ao uso que se faz deles. 

Exemplos de gêneros 

textuais 

 Romance; 

 Conto; 

 Fábula; 

 Lenda; 

 Novela; 

 Crônica; 

 Notícia; 

 Ensaio; 

 Editorial; 

 Resenha; 

 Monografia; 

 Reportagem; 

 Relatório científico; 

 Relato histórico; 

 Relato de viagem; 

 Carta; 

 E-mail; 

 Abaixo-assinado; 

 Artigo de opinião; 

 Diário; 

 Biografia; 

 Entrevista; 

 Curriculum vitae; 

 Verbete de dicionário; 

 Receita; 

 Regulamento; 

 Manual de instruções; 

 Bula de 

medicamento; 

 Regras de um jogo; 

 Lista de compras; 

 Cardápio de 

restaurante; 



Carta Pessoal 

 

 

 

 

 



Agora é sua vez, escreva uma carta para alguém que você 

gosta. 

 



 

LÍNGUA PORTUGUESA                     JUPIÁ __/__/__ 

 

1/ Volte à lista de Gêneros Textuais e escolha um deles, use 

sua criatividade registrando aqui, depois iremos fotografar e 

postar no grupo pra todos possam ver.  

 

 



LÍNGUA PORTUGUESA     JUPIÁ __/__/__ 

 

OBS.   UMA RECEITA DE ALIMENTO SEJA QUAL FOR, É UM GÊNERO TEXTUAL. 

ATIVIDADE: PEÇA AJUDA PARA A MAMÃE E ESCREVA A RECEITA DE UM 

ALIMENTO QUE VOCÊ GOSTA. 

IMPORTANTE: NÃO ESQUEÇA, UMA RECEITA PRECISA TER REGISTRADOS OS 

INGREDIENTES E O MODO DE PREPARO. 



 

 

 



MATEMÁTICA            JUPIÁ __/__/__ 

E ai, você sabe como surgiu o dinheiro? 

No passado, as pessoas produziam coisas somente para o seu próprio 

sustento, como arroz, feijão e outras mercadorias. Quando produziam 

determinados produtos em excesso, elas resolviam trocar, entre a 

comunidade, o excedente. 

Por exemplo, eu produzi muito arroz e você muito milho. Para não perder 

essa produção excedente, trocamos um pouco de milho por um tanto de 

arroz. Essa forma de troca ficou conhecida como escambo. Nessa época 

não existiam as moedas e o dinheiro de papel, como conhecemos 

atualmente. 

Com o tempo, determinadas mercadorias, por sua importância à sociedade, 

passaram a ser mais valorizadas e com isso ficaram conhecidas 

como moedas-mercadoria. As principais eram o gado e o sal (que servia 

para a conservação dos alimentos). Aliás, o termo salário surgiu disso. Na 

Roma Antiga, a forma de pagamento era realizada através do sal. 

Entretanto, com o decorrer dos anos, essa forma de negociação não foi 

dando certo, pois não havia como guardar essa “riqueza”, já que os 

alimentos eram perecíveis. A melhor forma de conseguir guardar e 

acumular riqueza foi com a descoberta do metal, no início com o cobre, 

ouro, prata e bronze. Depois de um tempo, houve uma padronização no 

formato e tamanho desses metais. 

Assim, seu valor era definido pelo tipo de metal da moeda, por exemplo, o 

ouro vale mais que a prata, que vale mais que o cobre. Por haver várias 

tentativas de fraudes em relação à autenticidade do metal, passou-se a 

cunhar na face das moedas o seu real valor. Agora, as moedas são feitas de 

liga metálica e níquel. Mais a frente, com dificuldade em guardar e 

transportar moedas inventou-se a moeda de papel. A tarefa de guardar o 

dinheiro alheio era dos bancos. Em troca, davam ao indivíduo um recibo com 

o valor da quantia guardada.  No começo do século XIX, muitos países 

começaram a emitir cédulas que fixavam os valores das notas, evitando 



possíveis falsificações de recibos e prejuízos aos bancos. 

  

 

1- Vamos resolver a atividade abaixo:  

 

 

 



MATEMÁTICA                                                         JUPIÁ __/__/__ 

 

 

 



MATEMÁTICA                                               JUPIÁ __/__/__ 

 

 

 

 



CIÊNCIAS                                                          JUPIÁ  __/__/__ 

     

 



 

 



CIÊNCIAS                                                          JUPIÁ  __/__/__ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS                                                       JUPIÁ  __/__/__ 

 

 

 

 

 

 



 

GEOGRAFIA                                                          JUPIÁ__/__/__ 

 



GEOGRAFIA                                                            JUPIÁ __/__/__ 

            

Ligue e pinte conforme a cor da região: 

   



GEOGRAFIA                                                                  JUPIÁ __/__/__ 

 

 



 

 

 

ATIVIDADE 

1.Conte-nos, qual sua descendência? 

________________________________________ 

2. Em qual estado do Brasil nasceram seus pais? 

________________________________________ 

3. E você em que cidade e estado nasceu? 

________________________________________ 

 



 

HISTÓRIA                                                                     JUPIÁ __/__/__ 

Valores  

 

 



HISTÓRIA                                                  JUPIÁ ___/___/___ 

 

 



HISTÓRIA                                                                JUPIÁ __/__/__ 

 

 

Para colorir e recortar:  

 

 

 



HISTÓRIA                                                                        JUPIÁ __/__/__ 

 

 

 



 

Arte – Turma: 3º ano                           Data:____/__________/_________. 

Professora: Loreci M. G. Pozzer. 

Aluno (a):____________________________________________________.  

 

DIFERENTES TONS DE CORES 
 

Observe a imagem abaixo. 
 

 

 Já sabemos quais são as cores primárias e quais são as cores secundárias. 

Mas o que será que acontece se misturarmos uma tinta de cor primária com uma de 

cor secundária? 

 Com essa mistura, obtemos uma cor terciária, que pode apresentar diferentes 
tons, como azul-esverdeado, vermelho-arroxeado, amarelo-esverdeado, marrom, 
entre outros. A obra acima, de Wassily Kandinsky, apresenta várias cores terciárias.
  
 
Observe as imagens abaixo. 

 

 



 

1. Quais das cores apresentadas na página anterior você identifica na tela de 

Kandinsky? 

 

 

 

 

2. Vamos colorir o desenho abaixo utilizando as cores terciárias? Para isso, use lápis 
de cor. Pinte seu desenho utilizando duas cores para formar a cor terciária, por 
exemplo: pinte de amarelo e depois pinte de laranja em cima do amarelo para assim 
formar o tom amarelo-alaranjado. Siga a sequência de cores da página anterior para 
saber quais cores você deverá misturar para formar as cores terciárias.   

 

CÍRCULO CROMÂTICO 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 Observe os diagramas abaixo, que mostram o resultado da combinação de 
tintas de cores diferentes. Depois responda às questões.  

 

 

 

 

 Esse diagrama é conhecido como círculo cromático. Ele nos ajuda a 
entender como as misturas de cores produzem novas cores. 



 

- Vamos construir um Disco de Newton para verificar que a luz, que consideramos 
branca, é, na verdade, composta de várias cores. Observe o exemplo e leia com 
atenção o passo a passo.  

Agora, pegue os desenhos do disco que estão na página seguinte e faça o seu. 
- Para esta atividade, você irá precisar de 1 metro de barbante, lápis de cor, cola, 
tesoura com pontas redondas e um pedaço de papelão. 
- Espero que tenha conseguido realizar esta atividade e percebido que ao girar o 
disco rapidamente todas as cores misturam-se aparecendo à cor branca. 
ATENÇÃO: esta atividade não precisa devolver com a apostila. 



 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE INGLÊS 

TEACHER: RENARA LOUREIRO 

NAME: ______________________________________________________GRADE: 

3rd. 

FAMILY 

1- Leia e pinte os vocabulários a seguir sobre Family (família):  

Antes disso, acesse o link e ouça a pronúncia dos vocabulários: 

https://www.youtube.com/watch?v=XGi3AHdGyp0 

 

2- Agora que você já relembrou, vamos completar a sua Family Tree (Árvore da 

família). Leia os espaços abaixo e escreva os nomes dos membros da família:                                  

MY FAMILY TREE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XGi3AHdGyp0


 

3- Desenhe sua Family:   

 

 

MY FAMILY 



Educação física             3 ano 

Professor Moacir           999752126 

 

 

ESCOLHA 5 POSIÇÕES DO QUADRO ABAIXO E PROCURE EXECUTÁ-LAS O MAIS PARECIDO 

POSSÍVEL.  

PEÇA AJUDA A SEUS PAIS E CUIDADO PARA NÃO SE MACHUCAR.  

  

  

  

  

  

  

SENHORES PAIS: REGISTRE SEU FILHO FAZENDO AS ATIVIDADES COM  

FOTOS OU VÍDEOS E POSTE NO GRUPO DA TURMA OU SE PREFERIR  

ME MANDE NO PARTICULAR. FICAREI FELIZ EM VÊ-LO E TAMBÉM PODEREI AVALIÁ-LO. DESDE 

JÁ AGRADEÇO  

 

 

 

 

 



CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

PROFESSORA: ANDRÉIA FABIANA SICHELERO VERDI 

DISCIPLINA: INFORMÁTICA     TURMA: 3° ANO 

ALUNO: 

 

CORRETOR ORTOGRÁFICO 

Muitas vezes, quando estamos digitando um texto e temos dúvida no que 

estamos escrevendo, logo buscamos um dicionário. 

No computador, não precisamos nos preocupar. Os editores de textos 

possuem uma ferramenta que funciona como uma espécie de dicionário. 

Eles são conhecidos como corretores ortográficos. 

Mas quais os fatores que os editores de texto analisam para considerar uma 

palavra incorreta? 

 Palavras digitadas incorretamente; 

 Palavras de outro idioma; 

 Palavras corretas, mas que não estão no dicionário do editor de texto 

utilizado; 

 Palavras repetidas em sequência. 

 

O corretor ortográfico busca em todo o documento as palavras que não estão 

de acordo com as existentes no banco de palavras do dicionário. 

Num corretor ortográfico, você pode, muitas vezes, verificar tanto a ortografia 

quanto a gramática de um texto digitado. Eles indicam as palavras que estão 

escritas de forma errada e sugerem alternativas para reescrevê-las. 

Basta você escrever a maneira mais correta da escrita. 



Você pode também ``ensinar´´ um corretor ortográfico. Caso uma palavra seja 

desconhecida para ele, sendo ela correta, é possível adicionar esta palavra no 

banco de palavras do corretor. 

 

ATIVIDADE 

Vamos treinar! 

No editor de texto que possua um corretor ortográfico, digite a lista de 

palavras abaixo e marque com um X, aquelas que NÃO estão escritas corretamente. 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

 

ESTAGIÁRIO: MARLISON OLIVEIRA 

 

OBJETIVOS: FAZER COM QUE AS CRIANÇAS DESENVOLVAM A 

COORDENAÇÃO MOTORA, CONCENTRAÇÃO,PRECISÃO E TAMBÉM QUE 

POSSAM USAR A IMAGINAÇÃO,USUFRUINDO DO ESPAÇO E OBJETOS QUE 

CADA UM POSSUI EM SUA CASA,COMO SERÁ APRESENTADO NO VÍDEO. 

 

 

 

FUTEBOL COM ALVOS 

 

 

VÍDEO: https://youtu.be/EAB6JMGAG_U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

ESTAGIÁRIO: LUCAS COMUNELLO 

 

OBJETIVOS: RECONHECER E DIFERENCIAR AS CORES DO SEMÁFORO, 

TRABALHAR A COORDENAÇÃO MOTORA, AGILIDADE, FLEXIBILIDADE E 

VELOCIDADE NO CIRCUITO FEITO EM CASA. 

OBSERVAÇÃO: OS PALITOS DE PICOLÉ PARA COLAR AS CORES DO 

SEMÁFORO E DESENVOLVER A ATIVIDADE ESTÃO JUNTO COM A APOSTILA. 

 

VIDEO: https://youtu.be/km0AGj8bAWU  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/km0AGj8bAWU

