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SEM RETROSPECTIVA! 

E quem é que gostaria de voltar a rever 2020? 

Ano difícil, com sabor de saudades, mas o cheiro de “não 

quero mais”. Mas ele está findando e com ele esperamos que 

leve tudo o que foi ruim, mas não esqueçamos que com as 

dificuldades deste ano, tivemos muitos aprendizados, e um 

deles foi o quanto nosso amigos, colegas e professores, são 

essenciais, importantes e insubstituíveis em nossas vidas.  

Minha lembrança e dedicação, vai a todos voces que 

estiveram unidos a nós, de maneira que nosso aprendizado 

pudesse acontecer.  

Obrigada SENHOR, pois mesmo sendo um ano diferente, 

chegamos ao seu final com vida e ao lado daqueles que 

amamos: nossa FAMÍLIA. 

DEUS conceda a cada um, um 2021 de muitas alegrias, saúde, 

paz e fraternidade.  

FELIZ NATAL E UM ABENÇOADO 2021     

 

 



VAMOS LER E INTERPRETAR? 

 



 

 



 

 

 



Pinte, recorte e monte o PAPAI NOEL. 

Coloque-o em algum lugar desejado: na sua árvore, na porta ou em 

algum lugar de sua casa. 

 



 

 



 

 



 



 



 

 

 

 



ATIVIDADES DE INGLÊS 

TEACHER: RENARA LOUREIRO 

NAME:______________________________________________________GRA

DE: 3rd. 

CHRISTMAS/ NATAL 

1- Hello, students!! O fim do ano está chegando, e com ele celebramos uma data 
cheia de amor, no dia 25 de dezembro comemoramos o Natal conhecido em 
inglês como CHRISTMAS!!!  Para entrar no clima de natal, vamos ouvir a música 
WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS.  

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=C41q5YLnF10  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C41q5YLnF10


2-  Some as continhas, a partir do resultado pinte o SANTA CLAUS (Papai Noel) 
conforme a legenda ao lado:  

 

 

 

 

 

 

 



INFORMÁTICA 

PROFESSORA: ANDRÉIA FABIANA SICHELERO VERDI 

ALUNO:________________________________________. 

 

A INTERNET 

 Assim como na brincadeira do telefone sem fio, a informação chega de 

um ponto a outro da fila, na internet, a informação também chega de um ponto a 

outro do mundo, através de uma série de computadores que estão espalhados e 

interligados. 

 

 Muitos estudiosos comparam a internet a uma grande teia mundial de 

computadores. Daí vem o seu nome tão conhecido www, w3 ou World Wide 

Web. 

PESQUISE E RESPONDA. 

Qual a tradução para WORLD WIDE WEB? 

 

 

 



O AVANÇO DA INTERNET 

 

O  que torna a internet tão diferente das outras invenções humanas é o 

pequeno período de tempo que ela precisou para ser utilizada por milhões de 

pessoas. 

Veja o gráfico a seguir. Ele analisa quanto tempo cada inveção demorou a 

atingir cerca de 50 milhões de usuários. 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

ESTAGIÁRIO: LUCAS COMUNELLO 

OBJETIVOS: APRENDIZADO DA RELAÇÃO NÚMERO-NUMERAL, BEM 

COMO OPERAÇÕES MATEMÁTICAS, NOÇÃO DE ESPAÇO, 

COORDENAÇÃO MOTORA, RACIOCÍNIO LÓGICO, CONCENTRAÇÃO 

TRABALHO EM GRUPO, BEM COMO A ÉTICA. 

JOGO DE BOLICHE COM PONTUAÇÃO: 

 VIDEO: https://youtu.be/ktrjbdQg5Z4  

                                      

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

ESTAGIÁRIO: MARLISON OLIVEIRA. 

 

OBJETIVOS: DESENVOLVER HABILIDADES MOTORAS DE SALTAR, PULAR COM UM OU 

DOIS PÉS,BUSCANDO ASSIM TAMBÉM DESENVOLVER A ATENÇÃO DOS ALUNOS.  

 

 

PULA CORDA EM CIRCULO 

 

VÍDEO: https://youtu.be/fJjIqJXBg2w 

 

 

 

https://youtu.be/ktrjbdQg5Z4
https://youtu.be/fJjIqJXBg2w


ARTE – Turma: 3º ano                             Data:_______/_________/_________. 

Escola: Centro de Educação Municipal. 

Professora: Loreci M. G. Pozzer. 

Aluno (a): _____________________________________________________.   

Os sentimentos 

Observe a imagem e depois responda a questão abaixo. 

 

- Para você, o que a imagem está expressando? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 A expressão dos sentimentos na arte pode ganhar variadas formas de 

acordo com o modo como o artista percebe e vê o mundo. O artista pode fazer 

uso das diferentes linguagens da arte, como a música, o teatro, a dança a as 

artes visuais (desenho, pintura, colagem, escultura, videoarte, etc.). 

- O artista pode expressar sua individualidade em sentimentos, ideias e opiniões. 

O sentimento está presente nas mais diversas manifestações humanas. Então 

agora utilizando a imagem do quadro “O Grito” de Edvard Munch, você irá 

expressar através do desenho o que lhe causa medo e pavor. (Por exemplo: 



se o que lhe causa medo e pavor é o desmatamento, então faça desenhos 

referentes à  queimadas e poluição). Bom trabalho! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Linguagens integradas 

 Na arte contemporânea, alguns artistas costumam criar suas obras 

utilizando mais de uma linguagem em uma mesma produção. Muitas vezes, eles 

mesclam música, dança, artes visuais, teatro, além de tecnologias diversas, 

como vídeos e computação gráfica. 

 

 O artista plástico Otavio Donasci é um diretor teatral que trabalha com 

espetáculos multimídia. Na década de 1980, inovou o universo das 

performances ao uni-las com a tecnologia. Suas videoperformances são 

protagonizadas por criaturas metada máquinas, metade humanas. Para isso, 

utiliza uma televisão em uma armação que os atores vestem, junto com mantos 

pretos. A cabeça da personagem é interpretada por um ator, enquanto seu corpo 

é controlado por outro. 

Multimídia: combinação de diferentes meios de expressão em uma obra (teatro, música, 
performances, etc.).  

O corpo e os sentimentos 

 Como vimos, por meio da arte é possível expressar nossos sentimentos. 

O dramaturgo William Shakespeare ficou conhecido por ter escrito peças 

teatrais que abordam as mais diferentes emoções humanas. No teatro, além do 

texto, os atores utilizam a expressão corporal para manisfestar as emoções. 



 

- Por meio das expressoões faciais, podemos representar as mais diversas 

emoções. Observe algumas expressões faciais e escreva nalinha abaixo o que 

cada uma representa: 

 

 

 



EDUCAÇÃO FÍSICA 

Atividade: Digam-me ai quem não gosta de futebol? A maioria dos brasileiros 

adora futebol e o Brasil é o país do futebol. Nessa atividade você irá ligar os 

pontos em ordem alfabética para formar a quadra. Em seguida com ajuda de 

seus pais escreva o que podemos encontrar em um campo de futebol.  

 

 

 


