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O SOM DA LETRA H 

Você sabia que o som do que nós falamos chamamos de FONEMA e 

as LETRAS representam estes sons na hora da escrita? 

Nas próximas aulas vamos conhecer mais sobre letras e fonemas. 

Agora vamos estudar sobre o som da letra H: 

 

1- Retire do texto A HISTÓRIA DE UMA GATA, todas as palavras 

que tenham a letra H: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

2- Escreva estas palavras novamente retirando a letra H delas, 

depois leia as palavras em voz alta. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

3- Lendo estas palavras o que você percebeu? A letra H no meio da 

palavra dá um som diferente ou não? 

________________________________________________

________________________________________________ 

4- Leia as palavras a seguir depois reescreva-as tirando a letra H: 

HOJE – HERÓI – HOMEM – HINO – HUMANO – HABITAR 

________________________________________________

________________________________________________ 

5- Ao ler as palavras depois de tirar o H, o som da palavra mudou 

ou não? 

________________________________________________

________________________________________________ 

6- O que você descobriu com sua observação? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

Vamos estudar sobre as canções? 

Abra seu livro de Língua 

portuguesa nas páginas 48, 49 e 

50. Leia o texto e resolva as 

atividades. 

Vamos continuar de olho no 

texto A HISTÓRIA DE UMA 

GATA do musical Os 

Saltimbancos para fazer mais 

algumas atividades. 

Ouça a melodia desta canção no 

link 

https://youtu.be/u07Td4VPWgA 



 

SUBSTANTIVOS 

 SIMPLES E COMPOSTOS 

Você se lembra que estudamos os substantivos comuns e 

próprios? Agora nós vamos conhecer outros dois tipos de 

substantivos: os simples e os compostos. 

 

 

Vamos ver se você compreendeu. 

Classifique os substantivos sublinhados nas frases a seguir em simples e 

composto: 

a) Eu vi um beija-flor na janela. ________________________ 

b) Sara bebeu chá de erva-doce e adorou. _________________ 

c) Fique em casa. ____________________ 

d) O meu mundo era o apartamento. ______________________ 

e) João comeu couve-flor no almoço. ______________________ 

 

 

 

 

 

História 

A diversidade da minha cidade 

Vamos continuar a escrever um livro sobre você? 

Como você já sabe, a cada semana faremos um capítulo sobre a sua 

história, depois juntaremos todos os capítulos.  

 No capítulo 3, você deve fazer um texto. Nele você deve escrever: 

 As coisas que você gosta na sua cidade. 

 Os lugares que você acha bonitos; 

 O que você notou de diferente na sua cidade nos últimos tempos; 

 O que você não gosta muito e que acontece na sua cidade. 

Lembre-se: Um texto é formado por parágrafos. 

Procure colocar cada uma das informações em um parágrafo.  

Se você colocar o nome de alguma pessoa ou do seu município, escreva com 

a primeira letra Maiúscula. No início de parágrafos também devemos colocar a  

Primeira letra em Maiúscula. 

O musical os saltimbancos 

falam bastante sobre cidade! 

Abra seu livro de História nas 

páginas 54, 55, 56 e 57. Leia 

com atenção o texto e resolva 

as atividades. 

SUBSTANTIVO SIMPLES 

Formado apenas por uma 

palavra. 

 

Exemplo: Chuva 

SUBSTANTIVO COMPOSTO 

Formado por duas ou mais 

palavras. 

 

 

Exemplo: Guarda-chuva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasão do município de Cristal 

 

 

Ensino Religioso 

Locais de celebrações religiosas 

Os espaços sagrados das cidades e comunidades 

 

 Agora que você já escreveu sobre sua cidade, vamos 

falar de uma coisa que todas as cidades e comunidades têm: 

os espaços sagrados. 

 Os espaços sagrados são lugares onde as pessoas 

vivenciam sua fé e as práticas religiosas.  

 São exemplos de espaços sagrados: os templos ou 

igrejas evangélicas, a sinagoga do judaísmo, o centro espírita, as igrejas, 

catedrais, capelas ou santuários dos católicos 

e ortodoxos, a mesquita do islamismo, a casa 

de reza em algumas aldeias 

indígenas, o terreiro do 

candomblé, o salão do reino 

das testemunhas de jeová, entre outros. 

 As pessoas têm liberdade de escolher sua 

religião e tem lugares para praticar sua fé, que devem 

ser respeitados.  

 

Atividades: 

1) De acordo com o texto, o que são lugares sagrados? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

2) Quais os lugares sagrados que você já viu na sua cidade? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

3) Porque devemos respeitar os lugares sagrados de quem tem uma 

religião diferente da nossa: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 



Ciências 

Animais doméstico e selvagens 

A vida dos animais domésticos e dos animais selvagens 

 

Nesta aula falamos bastante sobre o musical Os 

Saltimbancos, que fala da vida dos cães e gatos, de onde eles 

moram e como são tratados. Enfim, podemos notar que estes 

animais tem uma vida um pouco diferente dos outros animais. 

Os animais que vivem com os seres humanos são chamados 

animais domésticos, enquanto os que vivem na floresta, nos 

oceanos ou nos zoológicos são os animais selvagens ou 

silvestres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora vamos colocar em prática o que aprendemos: 

 

Marque a resposta correta: 

a) Os animais domésticos são aqueles que: 

(   ) Moram sozinhos. 

(   ) Vivem juntos com as pessoas. 

(   ) Vivem distantes das pessoas. 

b) É um dos lugares onde podem viver os animais domésticos: 

(   ) Zoológico. 

(   ) Floresta. 

(   ) Fazenda. 

c)  Os animais selvagens ou silvestres: 

(   ) São aqueles que vivem no lugar onde nasceram. 

(   ) São aqueles que vivem junto com as pessoas. 

(    ) São os gatos e os cachorros. 

d) É um lugar onde vivem os animais silvestres: 

(   ) Oceanos                             (    ) Cidades 

(   ) Ruas                                   (    ) Fazendas 

 

AGORA VAMOS VER COMO SÃO OS ANIMAIS 

DOMÉSTICOS QUE VOCÊ CONHECE! 



GEOGRAFIA 

Povo cigano 

Comunidades do Pampa gaúcho: Os Ciganos 

 

 O município de Cristal pertence ao Bioma Pampa. Nesta região do Rio 

Grande do Sul existem muitas comunidades com culturas e costumes diferentes, 

uma destas comunidades são os Ciganos. 

 Mas em que costumes os povos ciganos 

são diferentes dos nossos? 

 Os povos, em sua maioria, não moram em 

um só lugar, eles viajam por muitas regiões, 

ganhando a vida como comerciantes, artesãos ou 

com apresentações. A dança é muito presente nas 

tendas ciganas. 

 Eles costumam usar muitos adereços, 

como joias, leques e xales. Os ciganos gaúchos 

também falam outra língua, além da língua 

portuguesa, própria de sua cultura que é passada 

de geração em geração. 

Por terem uma cultura tão diferente, eles sofrem muitos preconceitos. 

Agora que conhecemos um pouquinho mais sobre a cultura cigana vamos 

ver de forma mais simples as principais características desse povo: 

 

Atividades: 

Caça-palavras da cultura cigana 

Encontre as palavras que caracterizam o povo cigano: 

Comércio – artesanato – dança – tendas – xales 

 

1) Você já conhecia o povo cigano ou tinha ouvido falar? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

2) Olhando a imagem do casal cigano no meio do texto, como eles se 

vestem? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 
CIGANOS

Vivem de artesanato, 
comércio e de 

entreterimento.

Tem seu próprio estilo 
de dança e linguagem.

Costumam usar 
adereços como joias, 

leques e xales.

Viajam por várias 
regiões, vivem em 

tendas.

F T H D A N Ç A N O P J N A W 

Q N K T X Z R W C M X A L E S 

M E O  P L A R T E S A N A T O 

N W Z I L C O M É R C I O Ç M  

R O T E Y X V  J O I A S A X E T 

U T E N D A S J Q S Z O I V P I  

 



MATEMÁTICA 

Números pares e ímpares e reta numérica 

Números pares e ímpares 

Observe o exemplo: 
 

 = 
 

 4 meias, formam 2 pares e não sobra nenhuma meia, então 4 

é um número par. 
 

= 

5 meias, formam 2 pares e sobra uma meia, então 5 é um 

número ímpar. 
 

ATIVIDADES:  

1) Circule os pares das figuras a seguir, e escreva se é par ou ímpar: 

= 3 ____________ 

 

                                                = 6 ____________ 
 

                   = 2 _____________ 
 

                                                                                                                                     = 7 ____________ 

 

                                                = 8 _____________ 

 

                                                                                 = 10  

______________ 

        = 1 ____________ 
     

                                                 = 9 ____________ 

Lembre-se: O número zero é par. 
2) Escreva todos os números ímpares de 0 a 10 na ordem 

crescente: 

___________________________________________ 

3) Escreva todos os números pares de 0 a 10 na ordem crescente: 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Agora responda:  

a) Quais os números que estão escondidos entre 10 e 20? 

__________________________________________________ 

b) Quais os números que estão escondidos entre 20 e 30? 

__________________________________________________ 

c) Entre 10 e 20 e entre 20 e 30 tem a mesma quantidade de 

números? 

__________________________________________________ 

d) O número 18 está mais perto do 10 ou do 20? ______________ 

e) O número 53 está mais perto do 50 ou do 60? _____________ 

f) Os números estão em ordem crescente ou decrescente? 

__________________________________________________ 

Aula de Educação Física – Professor Moisés 

Atividade 3º ano  

 

Caminhada diferente. Objetivo: Trabalhar coordenação, agilidade e força 

muscular dos membros inferiores. Descrição da atividade: Andar pelo pátio das 

formas demonstrada no desenho abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artes – Professora Josiane 
Pintando, recortando e montando os super-heróis e a bailarina! 

Obs: super-heróis para os meninos, bailarina e mulher maravilha para 

as meninas. 

 



 

 

 

 


