
Tudo bem com vocês, alunos do 3º ano manhã?

Por aqui estamos bem e pensando com muito carinho nas atividades 

para vocês.

Hoje estamos enviando uma atividade de  Ciências e um áudio da lenda 

“O pássaro da sorte” de Clarice Lispector.

Para ouvir a lenda gostaria que vocês encontrassem um lugar 

confortável para sentar, se for possível pode ser o lugar que você costuma 

fazer as leituras em casa, após essa organização é só colocar o áudio em um 

volume que seja confortável para seus ouvidos e curtir a leitura.

Preparados para a aula?! 

Separe os materiais necessários antes de começar e vamos lá!

Quando terminar suas atividades, peça para um adulto tirar uma foto e 

mandar para a gente até o dia 14/04

ef1.terceiro.manha@colegioequipe.g12.br

BEIJOS E ATÉ A PRÓXIMA AULA!

Lucia e Filó
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Ciências

“DO QUE AS COISAS SÃO FEITAS”

Atividade

Na última aula de Ciências conversamos sobre “do que as coisas são

feitas”. 

Após pensarmos bastante concluímos que as coisas, são duras, moles,

com cheiro, sem cheiro,  grossas, finas, elásticas e que algumas mudam de

tamanho quando apertamos ou quebramos. 

Também descobrimos que tudo que é sólido a gente consegue pegar, o

que é líquido a gente vê mas escorrega pela mão e só dá para pegar quando

colocamos em um recipiente, e os gases estão em toda parte e geralmente são

invisíveis, como o ar que respiramos.

Queremos que você pense um pouco mais sobre esse tema.

Observe  a  foto  e  analise  cada  um dos  objetos  e  alimentos  que

aparecem nessa festa de aniversário.

De que são feitos esses objetos, alimentos e bebidas? 
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1-  Pegue o seu caderno de desenho;

2-   Faça uma lista dos objetos que vê nessa fotografia;

3-   Complete sua lista com coisas que estão dentro da geladeira da sua casa;

4-  Depois faça uma tabela classificando os itens da sua lista (conforme o

exemplo da tabela).

 Você pode pensar em diferentes critérios para classificar os objetos,

como: 

 DURO – FLEXÍVEL – MOLE OU MACIO –ÁSPERO – GROSSO –

FINO – METAL – PLÁSTICO – ORGÂNICO. 

              

 Você pode colocar diferentes critérios para a sua tabela.

       Ao terminar, peça para um adulto tirar uma fotografia e envia por e-mail. 

DESAFIO

SE VOCÊ JÁ SABE O QUE SÃO SÓLIDOS,  LÍQUIDOS E

GASOSOS TAMBÉM PODE SE ARRISCAR NA CLASSIFICAÇÃO

DOS OBJETOS DESSA FORMA. 

NA  ÚLTIMA  AULA  DE  CIÊNCIAS  MUITOS  ALUNOS

FALARAM SOBRE A DIFERENÇA ENTRE SÓLIDOS, LÍQUIDOS E

GASOSOS.

Modelo da tabela 

Você pode utilizar a régua para preparar sua tabela com quantas 

colunas forem necessárias para a sua classificação.

SÓLIDOS LÍQUIDOS GASOSOS ________ _________
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Português

Ouvir a lenda - “O pássaro da sorte” de Clarice Lispector.

Áudio da lenda no link abaixo:

Leitura Uirapuru

Biblioteca - Encontro 2 

“O filho do vento”

AGENDA

Data de envio

09/04/2020

Data de retorno 

das atividades realizadas

Ciências – Classificação dos objetos 14/04

LP - Áudio da lenda: “O pássaro da sorte” do livro “ 
Como nascem as estrelas - Doze lendas brasileiras”
de Clarice Lispector.

Para ouvir quantas vezes
desejar.

Biblioteca - Encontro 2 - O filho do vento
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