
ATIVIDADES 3º ANO 

PERÍODO DE 16 a 20/03 (PERÍODO DE RECOLHIMENTO-CORONAVÍRUS) 

 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

- Copiar e responder no caderno: 

1- Passe as palavras para o plural.  

             

a) mar =                           d) caneta=  

b) funil =                          e) mulher =  

c) amor =                         f) cartaz =  

       

2- Separe as sílabas das palavras e classifique – as quanto ao número de sílabas 

(monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba). 

             

a) borboleta =   

b) pássaro =                    

c) pé =   

d) amendoim =   

e) trator = 

f) filhote = 

3- Pesquise e escreva no caderno uma receita culinária de sua preferência. 

 

 LIVRO LITERÁRIO: “Lápis cor de pele”. 

 

- Leitura das páginas 26 a 32. 

- Escreva no caderno de Língua Portuguesa, com suas palavras, a parte do livro que 

mais chamou a sua atenção. Depois faça um lindo desenho! 

 

 MATEMÁTICA 

- Copiar e responder no caderno: 

1- Resolva as subtrações.  

a) 224-112=                                   d) 546-246= 

b) 789-654=                                  e) 87- 45=   

c) 345-233=                                  f) 369-258    
 

2- Resolva as adições.  

a) 137+111=                                          d) 342+143= 



b) 325+132=                                        e) 523+231= 

c) 245+204=                                        f)657+230= 

 

3- Escreva os números por extenso. 

 

a) 276 = 

b) 165 = 

c) 494 = 

d) 789 = 

e) 521 = 

f) 915 = 

 

4- Utilize os sinais > (maior que) e < (menor que) para comparar os números abaixo.  

 

a) 144 ____ 142                       b) 348___784 

c) 128____147                         d) 324 ___342 

e) 565 ____545                       f) 745___780 

 

5 – Observe os números da tabela. 

 

 

    457 - 514 -   148   - 345   - 210 – 201 -   645   - 654 

 

a) Coloque os números em ordem crescente. 

b) Coloque os números em ordem decrescente. 

 

 

 CIÊNCIAS 

- Continuação das observações das páginas 14 e 15. A socialização acontecerá na 

segunda – feira dia 23/03. 

 

 GEOGRAFIA 

- Copiar e responder no caderno: 

1 – A separação dos resíduos é muito importante para a preservação do meio 

ambiente. Responda às questões a seguir. 

 

a) Na sua casa há separação dos resíduos? Se sim, como? 

b) Se os resíduos não são separados, de que forma pode iniciar essa ação? 

 

2 – Como você e seus familiares podem praticar os três erres?  


