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3º ANO A 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS  
 

 

Horário 
 

 

Atividade 
 

 

13:00* 

 

Organização do material do dia. 
 

 

13:25* 

Ao vivo 

 

PORTUGUÊS 

CONTAÇÃO LENDAS FOLCLÓRICAS: https://meet.google.com/wey-zcyu-cuf 

Para melhor organização, pedimos que a identificação do usuário seja o nome completo do aluno.  

 

 

14:00* 

 

CIÊNCIAS  

- Revisão para a prova de Ciências (orientações abaixo). 

- Fazer as leituras dos textos complementares e realizar as atividades em anexo.  

- Realizar as atividades no livro de Ciências (páginas 64 e 65). 

 A explicação e a correção da revisão serão feitas na aula online, ao vivo. 
 

14:45* 

 

Videoaula de MÚSICA: https://youtu.be/rQD3ocaqwq4  
 

15:30* 

 

Intervalo / Lanche 
 

16:00 

Ao vivo 

 

Aula online CIE/PORT – Professora Rejane: https://meet.google.com/uwd-ohni-ccw 

Para melhor organização das aulas, pedimos que a identificação do usuário seja o nome completo do aluno. 

*O horário das atividades assíncronas segue como sugestão.  

 

Dicas importantes 

 

 Realize as atividades de Português e de Ciências, com muito capricho, atenção e 

organização. 

 

 A correção das atividades será feita nas aulas online ao vivo de hoje. 

 

 

 

 

https://meet.google.com/wey-zcyu-cuf
https://youtu.be/rQD3ocaqwq4
https://meet.google.com/uwd-ohni-ccw
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CIÊNCIAS 

  

A folha de revisão você pode fazer das seguintes formas: 

 Imprimir e colar a folha impressa no caderno de Ciências; 

 Copiar no caderno; 

 Estudá-la pelo computador. 

 

O questionário você pode fazer das seguintes formas:  

 Copiar as perguntas e respostas no caderno; 

 Copiar somente as respostas no caderno colocando os números respectivos das questões; 

 Imprimir, responder e colar a folha impressa no caderno de Ciências. 

 

REVISÃO DE CIÊNCIAS 

 

Capítulo 4: Animais Invertebrados 

 Animais que não têm ossos, como crânio e coluna vertebral, são chamados 

de invertebrados. 

 Os invertebrados terrestres vivem em diversos tipos de ambiente. 

 No solo: Muitos invertebrados podem ser encontrados debaixo de pedras ou folhas caídas. 

 No ar: Os únicos invertebrados que têm asas são os insetos. Eles voam para fugir de 

outros animais, para se alimentar, para encontrar abrigo ou um lugar para depositar seus 

ovos, por exemplo. 

 Insetos sociais: Insetos como as abelhas, as formigas e os cupins podem viver em grupos 

grandes, em que cada indivíduo tem uma função coletiva, formando uma sociedade. 

 Muitos invertebrados são aquáticos. Alguns vivem na água doce de rios, lagos, represas e 

lagoas. Também existem os que vivem na água salgada de mares e oceanos. 

 Invertebrados parasitas: Seres vivos que vivem fora ou dentro do corpo de outro ser vivo 

causando-lhe prejuízo são chamados parasitas. Pulgas, piolhos e carrapatos são parasitas dos 

seres humanos e de outros animais, como cachorros e vacas. Esses invertebrados podem viver 

fora do corpo do animal que parasitam e se alimentam de sangue. 

 Os invertebrados são muito importantes para o ambiente. Eles se relacionam com outros 

seres vivos e com elementos não vivos. 
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Antes de iniciar as atividades no caderno de Ciências, não se esqueça de colocar o título e 

a data de hoje. 

Título: Questionário de revisão 

Data: Juiz de Fora, 19 de agosto de 2020. 

 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO 

 

1) Formigas, abelhas e mosquitos fazem parte do grupo dos animais que não possuem crânio 

nem coluna vertebral. Como chamamos esse grupo?  

a) (    )Peixes. 

b) (    )Anfíbios. 

c) (    ) Animais vertebrados. 

d) (    ) Animais invertebrados. 

 

2) Marque a opção em que aparecem apenas animais invertebrados: 

a) (    ) Formiga, abelha, cupim, sapo. 

b) (    )Sapo, cobra, formiga, minhoca. 

c) (    ) Formiga, minhoca, abelha, cupim. 

d) (    ) Macaco, gato, cachorro, coelho. 

 

3) Marque V para as verdadeiras e F para as falsas:  

a) (  ) Animais que não têm ossos, como crânio e coluna vertebral, são chamados de 

vertebrados. 

b) (    ) Os invertebrados terrestres vivem em diversos tipos de ambiente. 

c) (    ) Os invertebrados não são aquáticos. 

d) (    ) Os invertebrados  não são muito importantes para o ambiente. 

 

4) Alguns invertebrados vivem fora ou dentro do corpo de outro ser vivo causando-lhe 

prejuízo são chamados parasitas. Dê dois exemplos de invertebrados parasitas. 

 

______________________________________________________________________________ 
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Capítulo 5: A reprodução dos animais 

 A reprodução permite que os animais deixem descendentes, isto é, tenham filhotes. 

 A reprodução da maioria dos animais depende do acasalamento entre o macho e a 

fêmea.  

 Existem animais que conseguem se reproduzir sem precisar de um parceiro. 

 Filhotes de diferentes animais podem nascer de diversas maneiras. 

 Os filhotes de alguns animais, como a anta, o tatu, a vaca, o ser humano e o burro, se 

desenvolvem dentro do corpo da mãe até o momento do nascimento. 

 Há animais que se desenvolvem fora do corpo da mãe, em ovos. As aves, muitos peixes, 

répteis, anfíbios e insetos são alguns exemplos. 

 Muitos animais terrestres, como as aves e os répteis, põem ovos com casca. Os ovos com 

casca variam de tamanho e são resistentes contra batidas e contra a perda de água. 

 Alguns animais nascem completamente diferentes dos adultos. Ao longo do tempo, o corpo 

desses animais passa por grandes mudanças até chegar à fase adulta. Esse processo é 

chamado metamorfose.  

 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO 

 

1) Assinale as alternativas em que os filhotes são semelhantes aos adultos.  

a) (    ) Girino / Sapo 

b) (    ) Filhote de tartaruga / Tartaruga adulta 

c) (    ) Lagarta / Borboleta 

d) (    ) Filhote de gato / Gato adulto 

 

2) Observe as figuras abaixo. Elas ilustram uma grande transformação que ocorre em 

alguns grupos de animais. 

 

 

 

 

 

 

a) Qual é o nome dado a esse processo?  
_______________________________________________________________________________ 



  Colégio Equipe – 2020 
Ensino Fundamental – 3° Ano  

                                                                 Professoras: Rejane, Tatiana e Sued 
 

Juiz de Fora, 19 de agosto de 2020 (quarta-feira). 

 

3)  Observe novamente o ciclos de vida da atividade anterior e responda:  

a) É possível afirmar que esse ser vivo ocupa o mesmo hábitat nas diferentes fases do seu ciclo 

de vida? Justifique. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4) Nos cartazes as campanhas de combate ao mosquito da dengue, geralmente você 

encontra a frase “Não deixe água parada”. Por que isso acontece?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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MÚSICA 

 

Professor: Thales Tácito 

 

 

 

 

22 de Agosto 

Dia do Folclore Brasileiro 

 

Atividade:  

- Você sabe o que é Folclore?  

 

Objetivos: 

- Conhecer o conceito de folclore e os elementos 

mais característicos do folclore brasileiro;  

- Reconhecer manifestações folclóricas em 

diversas áreas da cultura: artesanato, literatura, 

música, dança, brinquedos etc; 

- Aprender as fontes essenciais do folclore 

brasileiro: as culturas ibérica/européia, africana e 

indígena; 

- Instigar a curiosidade natural da criança e reconhecer as características de nosso rico folclore; 

- Desenvolver identificação com a identidade nacional brasileira; 

- Aumentar o vocabulário; 

- Ampliar as formas de se compreender a realidade (novas óticas); 

- Distinguir o folclore das diversas regiões do país. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Assista às instruções do Tio Thales no link que está no roteiro.  

- Assista ao vídeo “ Por que existe o folclore?”: https://youtu.be/WTyd-MlCmcc  

- Coletânea Completa “Turma do Folclore” com mitos, lendas e canções: https://youtu.be/O8H-

YXuAG5s  

https://youtu.be/WTyd-MlCmcc
https://youtu.be/O8H-YXuAG5s
https://youtu.be/O8H-YXuAG5s

