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MATEMÁTICA 

 Escreva no seu caderno a tabuada do 1 ao 5. 

 

 

 

 



 



 

 Use a linha numérica para responder as operações abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 
 



HISTÓRIA: 
 
 O lugar onde vive: Cristal 

Você sabe o que é um museu? 

O museu é uma casa de criação onde se preserva a memória de uma cidade, de um país, de 

uma pessoa, enfim é o lugar de histórias interessantes que nos faz viajar no tempo. Mas, 

apesar de contar histórias que já aconteceram, o Museu é o lugar para pensarmos o presente 

e refletirmos sobre o nosso tempo. Quando visitamos um museu podemos pensar, por 

exemplo, na mudança dos objetos. Imaginem como o processo da escrita foi se modificando 

ao longo da história, desde a invenção do papel até a criação do computador... Pensem, 

também na evolução urbana, como viviam nossos antepassados? E hoje, como vivemos? Já 

imaginaram se um homem pré-histórico viesse nos visitar? Com certeza ele iria estranhar os 

enormes prédios existentes pela cidade, os túneis, as pontes, o metrô enfim, os vários 

elementos que constituem uma cidade moderna. 

O Parque Histórico General Bento Gonçalves foi criado 

através do Decreto Nº 21.624, em 28 de janeiro de 

1972. Está localizado na antiga Sesmaria do Cristal, 

originada por uma doação de terras feita por D. João VI 

ao alferes Joaquim Gonçalves da Silva, pai do líder 

farroupilha Bento Gonçalves. O parque guarda as 

memórias do nosso município. 

 

 

 ATIVIDADE: Você também tem memórias, com a ajuda da família escreva um texto 

contando suas memórias, coisas importantes que aconteceram com você desde o seu 

nascimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 GEOGRAFIA: 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividades EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

 Fazer alongamento 

*levantar os dois braços para cima, espichando bem o corpo. 

*Com os braços unidos leve a frente, depois nas costas.... 

*com um dos braços esticados a frente alonga a palma da mão, depois o 

outro braço 

*Aquece quadril (fazer giros com o quadril). 

*Segurar umas das pernas ao contrario atrás..., troca a perna.... 

*Segurar o joelho a frente do corpo..., depois troca... 

*Girar Tornozelo.... 

*20 Polichinelos,20 Agachamentos. 

OBS: (exercícios com balão, se não tiver balão em casa, pode usar meias 

enroladas). 

 Determine um lugar onde você possa conduzir a bola de um 

espaço ao outro. Primeiramente livre, logo após conduza 

somente com a parte externa do pé ou três dedos como a 

maioria conhece. 

 Em um lugar onde tenha uma parede, chute a bola até a parede 

com a parte interna do pé, até ela voltar para vocês, marque 

um determinado local para que ela não saia deste lugar que 

você determinou, se por ventura ela escapar e sair, busque ela 

novamente com o pé e volte a chutar dentro do espaço que 

você determinou. Quanto mais força vocês colocarem na bola, 

mas rápido ela retorna para vocês. Faça com aperna direita e 

com a perna esquerda. 

 Faça um gol... Conduza a bola com a parte interna do pé, logo 

após com a parte externa e chute a gol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade de Artes 3º ano 
 

Prof.ª Bruna Rocha 
Vamos cantar, dançar e movimentar-se. 
Tire fotos e mande para a professora. 
Depois podes pintar bem colorido os desenhos da folha. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sugestão de Receita Nutritiva para o Lanche 

 

Muffin Salgado 
 

Ingredientes:  

 3 batatas cozidas grandes  

 2 cenouras cozidas grandes  

 1 cebola  

 2 ovos  

 2 colheres (sopa) de óleo vegetal 

  4 colheres (sopa) de farinha de trigo  

 2 colheres (sopa) de óleo  

 Sal  

 Pimenta 

 

Modo de preparo:  

Coloque as batatas e as cenouras em uma panela e cubra com água, tampe e deixe cozinhar. Pique a 

cebola bem fininha. Aqueça o óleo em uma frigideira e, em seguida, coloque a cebola picada para refogar. 

Depois de cozinhar as batatas e as cenouras, escorra a água e esmague-as em um prato fundo com um 

garfo. Não use outro utensílio para amassar, senão a massa pode ficar muito pastosa.  

Adicione a cebola refogada e os ovos, junto as batatas e as cenouras amassadas e verifique o tempero. 

Acrescente sal e pimenta a gosto. A massa deve ser firme e fácil de modelar, acrescente a farinha de trigo. 

Coloque um pouco de massa na forma ou forminha descartável de muffin. Forno pré-aquecido a 180°C por 

aproximadamente 15 minutos. Faça o teste do palito. Se o topo do muffin estiver dourado e firme e, depois 

de espetar o palito, o mesmo estiver seco, o muffin está pronto e deve ser retirado do forno. (Caso você não 

tenha forma ou forminha descartável de muffin, você pode usar forma de bolo -preferência retangular.) 

 

O guia alimentar para população brasileira elaborado pelo Ministério da Saúde apresenta os 10 

passos para uma alimentação adequada e saudável. Dentre os passos é destacado o planejamento 

do uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Faça da preparação de refeições 

e do ato de comer momentos privilegiados de convivência e prazer. Refeições compartilhadas 

feitas no ambiente de casa são momentos preciosos para cultivar e fortalecer laços entre pessoas 

que se gostam. 

 
Link de acesso ao guia alimentar para população brasileira: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf 

 

Beijos da Nutri Bianca! 

 




