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Para que fosse possível dar concretude a essa empreitada, contamos com a participação efetiva de professores regentes da Rede
e da equipe da E/SUBE/CED, sob a supervisão de professores doutores da UFRJ, UERJ e PUC.
No entanto, para que esse trabalho tenha legitimidade e êxito, torna-se imprescindível a sua avaliação criteriosa, já que é você,
PROFESSOR/A, que o estará utilizando no cotidiano da sala de aula.
Fale conosco, envie críticas e sugestões, para que seja possível o aprimoramento de nosso fazer pedagógico. Somente desta
forma poderemos atendê-lo nas suas reais necessidades.
Colocamo-nos à sua inteira disposição por meio do Fala Professor e dos seguintes e-mails institucionais:
matematica@rioeduca.net
mariavasconcellos005@rioeduca.net
mariamcunha@rioeduca.net
leilaoliveira005@rioeduca.net
simonesilva019@rioeduca.net
anaveneno@rioeduca.net
leticialmonteiro@rioeduca.net
carlacfaria@rioeduca.net
Seguem os telefones para contato:
2976.2301 / 2976.2313 / 2976.2325 / 2976.2182 / 2976.2287
Informamos, ainda, o endereço da E/SUBE/CED:
Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, 4º andar, salas 412, 435 e 461.
Estamos convictos de que, somente por meio da interlocução diária e permanente, será possível superar/minimizar os desafios da
educação pública da cidade do Rio de Janeiro.
Respeitosamente,
Professores Regentes e Equipe da E/SUBE/CED
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Este material foi estruturado com o objetivo de auxiliá-lo em suas atividades pedagógicas. Constitui-se em suporte à elaboração
de suas aulas.
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Prezado/a Professor/a,

Rio de Janeiro, ____ de _________________________________________ de 2011

Coordenadoria
de Educação

Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

Chegamos ao mês de maio!
Um mês importante para os trabalhadores! No dia 1º, comemoramos o dia do Trabalho.

Pinte, no calendário ao lado, as caixinhas que
correspondem ao mês anterior a maio.
pertencem.
___________________________________________
Que mês vem após o mês de maio? _____________
Escolha outra cor e pinte as caixinhas após o mês de
linkkando.com

maio.

Em que dia da semana o Dia do Trabalho será comemorado?
______________________________________________________________________________
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Escreva, abaixo, a que mês essas caixinhas

O trabalho escravo foi usado, no Brasil, até o ano de 1.888. No dia 13 de maio, comemoramos a
libertação dos escravos pela Lei Áurea. Em que dia da semana essa data será comemorada
este ano? _____________________________________________________________________
criancasemissoes.blogspot.com
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www.meninomaluquinho.com.br

O calendário que você viu, na página anterior, serve para organizar os dias dentro dos meses. Mas como isso
começou?
Você já sabe que observando o nascer e o pôr do sol, o homem criou uma forma de contar o tempo. Dividiu esse
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

tempo em horas e as agrupou em dias, semanas, meses, anos etc.
No quadrinho acima, o Menino Maluquinho fala em séculos. Você sabe o que é um século?
Século é uma unidade de tempo que equivale a cem anos. Logo, meio século equivale a _____________ anos.
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

Trimestre = 3 meses
Semestre = 6 meses
Biênio = 2 anos
Década = 10 anos
Século = 100 anos
Milênio = 1 000 anos

Complete as sentenças abaixo:
a) A cidade do Rio de Janeiro foi fundada há 4 séculos, 4 décadas e 6 anos. Ela foi fundada há
b) João fez aniversário. Ele completou meio século de vida. João fez

anos.

anos.
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Veja algumas medidas maiores e menores que o século:

c) A expectativa de vida de uma espécie de tartaruga é de um a dois séculos e de um tubarão é de uma década. Logo, a
tartaruga pode viver de

a

anos e o tubarão vive até

d) A palavra Bienal vem de Biênio. A Bienal do Livro ocorre a cada

anos.
anos.
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Você já pensou que alguns profissionais demoram mais tempo do que outros para ver seu trabalho pronto?
Quanto tempo deve levar

um médico para
uma consulta?
um escritor para
escrever um
livro?

E a sua aula,
quanto tempo
demora?

Além dos calendários, que servem para organizar os dias e meses etc, também usamos outros instrumentos para ter
medidas de tempo mais exatas, como o relógio.
O tempo que o nosso planeta Terra leva para dar uma volta completa em torno de seu eixo é de, aproximadamente, 24
horas, ou seja, um dia inteiro.
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um pedreiro para
construir uma
casa?

No relógio representamos 12 horas. Portanto, para termos um
dia representado, é preciso que o ponteiro das horas dê duas
voltas inteiras no relógio.

6

Rio de Janeiro, ____ de _________________________________________ de 2011
Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

5 horas

8 horas

14 horas

20 horas

O eletricista João sai de casa às 6 horas da manhã para ir ao trabalho. Lá, ele fica até às 17 horas, pega um ônibus e
chega às 19 horas em casa. Quanto tempo João fica longe de casa por dia?
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cienciasnoquotidiano.blogspot.com

O ponteiro pequeno marca as horas. O ponteiro grande marca os minutos.
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Nos reloginhos, abaixo, marque as horas pedidas desenhando os ponteiros:

João fica _____ horas longe de casa.
Quanto tempo João leva, até chegar em casa, depois de sair do trabalho ? ____________
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O minuto é parte da hora.
O ponteiro grande leva 60 minutos para
Acervo:Rosangela Santoro

dar uma volta inteira no relógio e
então completar uma hora.

Veja:
Uma volta inteira corresponde a 60 minutos ou 1 hora
Meia volta corresponde a 30 minutos ou meia hora
Quando o ponteiro dos minutos dá um quarto de volta, passaram-se 15 minutos.

Acervo: Marcelo Coelho

1 hora =

meia hora =

60 minutos

30 minutos

1 quarto de hora =
15 minutos
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______
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2 h 30m

21 h 30m

5 h 15m

10 h 45m

Os relógios digitais usam meios eletrônicos para mostrar as horas, como uma bateria por exemplo.
Escreva nos relógios digitais as horas pedidas.

sete e meia

dez e meia

15 horas

6 horas e 15 minutos
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Desenhe o ponteiro dos minutos para que os relógios marquem a hora indicada abaixo deles:

Coordenadoria
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______
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Um pedreiro, para decorar uma parede, usou a quantidade de azulejos abaixo .

542
Você já sabe que cada algarismo ocupa uma ordem no número e que, de acordo com essa ordem, o algarismo
tem valores diferentes.
Sabe também que:

1 dezena = 10 unidades

1 centena = 100 unidades
MATEMÁTICA
3º ANO
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1 unidade = 1
Então, veja.

centena

dezena

unidade

5

4

2
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

professorare.blogspot.com

Lemos: ___________________________________________________________________
Decompondo esse número temos: 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1
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Agora, é com você:
Decomponha os números, abaixo, em unidades:
128 = ___________________________________
49 = ____________________________________
454 = ___________________________________
700 = ___________________________________
26= ____________________________________
MATEMÁTICA
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Complete a cruzadinha, abaixo, com o nome dos números pedidos:

200

400
100
500
300
school.discoveryeducation.com
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Observe cada número, abaixo, e faça o que se pede:

742

213

623

124

29

530

Coordenadoria
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

a) Verde, os números que têm o algarismo 3 na ordem das unidades simples.
b) Amarelo, os números que têm o algarismo 2 na ordem das dezenas simples.
c) Vermelho, os números que têm o algarismo 7 na ordem das centenas.
d) Azul, o números em que a soma dos algarismos é 8.
Com os algarismos, abaixo, sem repeti-los, forme 2 numerais para cada item, sem repetí-los.

7 -8- 4
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Pinte de:

a) Com 2 algarismos: __________________________________________
b) Com 3 algarismos, sendo a unidade um algarismo par: ______________________________________________
c) Com 3 algarismos, sendo a dezena um algarismo ímpar: _____________________________________________
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17 + 9 + 8
Veja o que isso significa:
17 cortes de cabelo
9 penteados
8 escovas
Então ela teve 34 serviços feitos.
Essa forma de anotação pode ser chamada de expressão numérica. Resolvemos essa expressão de acordo
com a sequência de operações matemáticas que aparecem.
Agora, ajude Sônia a saber quantos, dos atendimentos marcados, ela fez durante uma semana.

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

sábado

Cortes

9

6

12

18

21

Penteados

2

5

8

12

17

Escovas

7

9

8

15

18

Falta de clientes

4

2

7

2

5
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aprenderesonhar.blogspot.com

Ao final de um dia de trabalho no salão, a cabeleireira Sônia fez a seguinte anotação:
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

Total por dia
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

Antônio é motorista de um ônibus escolar. Ao meio dia, ele sai da escola
para entregar os 36 alunos que estudaram, pela manhã, e pegar os 28
alunos que estudam à tarde.
Na segunda feira, 7 alunos da manhã ficaram na escola, para a aula de
violão, e 5 alunos, da tarde, foram para a escola com os próprios pais.

Escreva a expressão que representa o número de alunos que Antônio transportou na segunda feira e dê o total.

Mostre como você pensou:

Expressão:

Crie, ao lado, uma situação-problema
para a expressão:

25 – 18 + 9

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

MATEMÁTICA
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lillysphere.blogspot.com
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Pedro é um carteiro muito organizado. Ele vai entregar as cartas para os moradores da Rua das Flores.
No lado direito da rua, ficam os números pares. No lado esquerdo, ficam os números ímpares.
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

Coloque os números
que estão faltando nas
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cantinhodaletras.blogspot.com

omeucarroelindo.blogspot.com

58

casinhas.
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Carlos e Sonia organizaram, em grupos, a coleção de palitos de sorvete. Cada conjunto de palitos tem a mesma

Ficou assim : 4 grupos com 5 palitos cada um.

O número de palitos que Carlos e Sonia possuem é igual a:
5 + 5 + 5 + 5 = _______

www.rodascantadas.com.br/palitos1.gif

quantidade.
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Observe o que Carlos e Sonia fizeram.
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

Esse número também pode ser representado por :
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Desenhe, em cada quadrado, 4 palitos de sorvete.

4 palitos de sorvete

4 palitos de sorvete

4 palitos de sorvete

4 palitos de sorvete

São cinco quadrados e você desenhou, em cada quadrado, 4 palitos.
A representação matemática dessa forma de arrumação dos palitos é
Então....
Se

4 X 5 = 20

e

5 X 4 = 20

4 palitos de sorvete

MATEMÁTICA
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Agora, faça a arrumação dos palitos de outra forma.

5 X 4 = 20

4 X 5 = 5 X 4 = _____
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Vamos!

3.bp.blogspot.com/.../s320/kids.gif1.gif

Agora vamos trabalhar a
multiplicação com o material
dourado?

Coordenadoria
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

4

+

4

+

4

= 3X4

E agora observe como estão grupados esses cubinhos e responda :

3 grupos de 4 cubinhos = 12
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A adição com parcelas iguais pode ser representada utilizando a multiplicação. Assim...

3 + 3 + 3 + 3 = ______ = 4 X ______ = _______
www.pead.faced.ufrgs.br/.../imagens/barra.jpg
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Faça a ilustração do que está representado na multiplicação e dê o resultado
= ______
2X5

= ______

3X3

= ______

4X1

2X4

MATEMÁTICA
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

= ______
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Mostre como você pensou. Desenhe os 5 grupos com 5 alunos.

Depois da aula de educação física, foi feita a festa surpresa para o professor Luis. Alguns alunos levaram os

Os pratinhos estavam assim organizados:
Ao todo foram servidos ______________

elvirabolosesalgados.blogspot.com

refrigerantes, outros levaram o bolo e 5 alunos levaram os pratinhos de doces.
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Na aula de educação física, o professor Luis organizou 5 grupos com 5 alunos para fazer uma atividade com bola. Esta
turma de 3º ano tem ____________.

Coordenadoria
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

Mostre como você pensou.
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Olhe como ficou:
2 colunas de 5
cubinhos.
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 5 X 2 = _______

Olhe o meu! 5 colunas com 2
cubinhos.
Então...
2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 5 X _______ = _______

5+ 5 = 2 X _____ = _____

Coordenadoria
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Eu também vou arrumar 10
cubinhos!
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www.pead.faced.ufrgs.br/.../imagens/barra.jpg

Olhe só! Vou arrumar 10 cubinhos.

3.bp.blogspot.com/.../s320/kids.gif1.gif

Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

5+ 5 = 2 X ______ = _______
E...
5 X 2 = 2 X ______ = _______
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Marcelo já entendeu a importância de uma alimentação equilibrada.
Come verduras, legumes e frutas em todas as refeições.
Ele mostrou para a sua turma como varia os tipos de sucos diariamente.
Ele combina, com um pouquinho de água, a cada dia, frutas , legumes e hortaliças. E assim, a cada dia, toma um suco
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

cenoura

couve

abacaxi

abacaxi e beterraba

abacaxi e cenoura

___________________
___________________

laranja

laranja e beterraba

___________________
___________________

___________________
___________________

melancia

___________________
___________________

___________________
___________________

___________________
___________________
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beterraba

www.guaiba.rs.gov.br/educacao/images/fruts.jpg

diferente. É assim :

Complete a tabela, escrevendo o nome do legume, da fruta ou hortaliça, que o Marcelo utiliza a cada combinação.
Quantos tipos de suco Marcelo pode fazer, utilizando somente um elemento colocado na coluna e um elemento
colocado na linha? Alguns tipos de suco já estão registrados.
Mostre como você pensou:
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saia branca

saia azul

camiseta azul

_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________

camiseta branca

_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________

camiseta preta

_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________

De quantas maneiras Lúcia pode se apresentar
com essas três camisetas e as duas saias?

Mostre como você pensou:
________________________________________________

Lucia tem uma camiseta branca e uma saia branca. Tem uma camiseta azul e uma saia azul.
Então, Lucia pode apresentar-se vestida com uma só cor __________ vezes. Que cores são essas?
Toda vestida de cor __________ ou de cor ____________.
Na turma de Lucia, os lápis de cores estão organizados em copinhos .
Ao todo, são 5 copinhos e cada um tem 6 lápis. A turma de Lucia tem _______ lápis .
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Lúcia fez as combinações possíveis com três camisetas de malha e duas saias de cores diferentes.
Utilize a tabela e verifique as várias combinações.
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

Faça a ilustração dos 5 copinhos com 6 lápis cada um.
Mostre como você pensou:
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D
dezena

www.pead.faced.ufrgs.br/.../imagens/barra.jpg

Centena

Assim...

unidade

U

1

X

3
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Sei sim! É fácil!

2
2

6
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Você sabe o
resultado de
2 X 13 ?

3.bp.blogspot.com/.../s320/kids.gif1.gif

Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

Mostre como você pensou:

Agora, invente uma situação problema que pode ser resolvida com esse cálculo.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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Por dia, ela vende , aproximadamente, 2 quilogramas de doces.
Ao final dos 7 dias da semana, dona Maria vendeu _______ quilogramas de doces.
Mostre como você pensou:
2 x ____ = _____

A receita de biscoitos de Dona Maria é assim:
2 xícaras de farinha de trigo,
1 xícara de manteiga,
1 xícara de açúcar.
.
Dona Maria precisa de mais quantidade. Ela vai fazer 3 receitas.
Dona Maria precisa de:
____ xícaras de farinha de trigo,
____ xícaras de manteiga,
____ xícaras de açúcar.

Mostre como você pensou:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Coordenadoria
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Dona Maria faz doces para vender.
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Leia com atenção e resolva.

www.docesabormt.com.br/blog/wp-content/upload...

Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

Agora crie uma situação-problema que possa ser resolvida com esta multiplicação 4 X 12 = 48
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Carlos brincou de caminhar e contar passos.
Para caminhar da sala de leitura, até a sua sala de aula, ele utilizou 63 passos.
Essa notícia empolgou a turma. Todas quiseram medir essa distância com os seus próprios passos
O número de passos de Carlos é igual ao de Artur e ao de Luis Antonio.
Selma e Valentina fizeram esse caminho e gastaram 72 passos.

Coordenadoria
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

Observe o número de passos que a Valentina e o Carlos deram.
O número de passos da ______________ é maior do que o de Carlos, logo o tamanho do passo da Valentina é

Observe esta mesa com o tampo de forma retangular;

Observe o tamanho dos lados do tampo da mesa. O tamanho é diferente.
São duas as medidas: a medida de comprimento e a medida da largura.
A medida do comprimento é maior que a medida da largura.
Observe a sua mesa da sala de aula e preencha a tabela:
comprimento

MATEMÁTICA
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___________ que o de Carlos.

largura

número de palmos
número de canetas

26
www.civille.com.br/.../produtos/cadeira-22_f.jpg

Rio de Janeiro, ____ de _________________________________________ de 2011

Olhe, só!
Com 25 palmos percorri o
comprimento dessa folha!

Eu utilizei 25 palmos
para percorrer a
largura!
É preciso uma unidade
padrão para medir.

Não pode ser!
O comprimento é maior
que a largura!

Coordenadoria
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

Vários instrumentos são utilizados para medir comprimentos.

A régua e a fita métrica são instrumentos que servem para medir comprimentos.
Um metro tem cem centímetros.
1 metro = ______ centímetros
1 m = ______ cm

Quantos centímetros tem a sua
régua?
_____________________________
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Atenção! A unidade padrão para medir comprimentos é o metro.

Agora, observe a sua mesa da sala de aula e, utilizando a régua, responda:
O comprimento das mesas dos alunos é igual a __________ centímetros e a largura é igual a __________ centímetros.
pt.ruadireita.com/regua-madeira-natural_15106 / www.ramarim.com.br/.../20110107_fita-metrica

27

Rio de Janeiro, ____ de _________________________________________ de 2011

Pensando
em medidas ...
A medida do comprimento da mesa da sala de aula de João é igual a 3 vezes uma régua de 20 centímetros. O
comprimento dessa mesa é de _________

centímetros.

A largura é igual a 2 vezes a medida da mesma régua. Então, a largura da mesa é igual a __________ centímetros.

Coordenadoria
de Educação

Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

Mostre como você pensou:
largura

_____________ , _______________ e ________________ são objetos que podem ser comprados a ________________.

MATEMÁTICA
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comprimento

Escreva o nome de outros objetos que podem ser comprados a metro: _____________, _____________ e _____________.
A largura de uma rua ou a altura de um prédio, de uma casa, de uma árvore podem ser
medidas com o ______________.
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Pensando em medidas ...
Utilizando a régua, faça outras medições em sua sala:
a) O comprimento do caderno tem __________ centímetros.
b) A largura do caderno mede __________ centímetros.

Coordenadoria
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

c) Meça agora o livro: __________ centímetros de comprimento, __________ centímetros de largura e a altura do livro é
igual a __________ centímetros.

e) O comprimento do lápis é de __________ centímetros.
f) O objeto que tem maior comprimento é _______________________.
g) O que tem o menor comprimento é ____________________.
h) Utilize a régua e registre, aqui, a altura da mesa do aluno : _____________centímetros.
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d) Entre as três medidas do livro a menor é _______________________. Ela mede ________________ centímetros.

i) Ainda, utilizando a régua, tome nota da altura da mesa do/a professor/a _____________centímetros.
j) A mesa mais alta é a do/a _____________________ .
k) Justifique a sua resposta.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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O metro também é utilizado para medir a altura das pessoas.
1 – Observe a tabela com a altura de alguns meninos e meninas da turma de Carlos e complete:

Altura

Carlos

Joana

Joaquim

Mariana

Maria

Pedro

99 centímetros

1 metro e 10
centímetros

1 metro e 30
centímetros

1 metro e 29
centímetros

99
centímetros

98
centímetros

a) O nome da criança mais alta deste quadro é _______________.

c) A menina mais alta é a __________________.
d) Carlos e ______________ têm a mesma altura.

2 - Escolha 3 colegas de sua turma e registre nessa tabela seus nomes e suas alturas.
Nome

Altura

ivanerix.zip.net/images/meninas_casam3.jpg

e) A menina que mede menos que 1 metro é a ___________________.
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b) O nome da criança menor é __________________.
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Você já sabe que um metro é igual a _______________________________.
Use um metro, uma trena ou uma fita métrica para medir e preencha a tabela.
Medida em m ou cm
• a medida da distância da porta da sala de aula até o quadro
de giz
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

• a medida do comprimento da sala de aula

Para você resolver! Pense e dê a resposta.
Observe os dados que você registrou na tabela.
Agora, crie um problema com alguns dados que estão registrados na tabela. Compare o seu
problema com o de seus colegas.
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• a medida da largura da sala de aula

Escreva, aqui, a situação-problema que você criou. Faça os cálculos e resolva.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Continue
pensando e...
Resolva!
Para fazer a dramatização da aula de teatro, a turma da Leda precisa de 3 pedaços de fita com 2m, cada pedaço.
Ao todo, a turma da Leda necessita de _______ de fita para a dramatização.

Na aula de educação física, Flora conseguiu, na atividade salto em distância, saltar 52 cm. Catarina conseguiu saltar mais
7 cm que Flora.

Mostre como você pensou:

3.bp.blogspot.com/.../s320/kids.gif1.gif

A medida da distância do salto de Catarina é de _________.
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Mostre como você pensou:

32

Eu levo 1 kg de
queijo!

O menino e a menina vão levar a mesma quantidade de frios:
1 quilograma = 1 kg
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

Vamos fazer um lanche com: suco, refrigerante, biscoitos, pão, manteiga, salaminho, queijo e achocolatado.
O suco é comprado por litro.

O biscoito é comprado por quilo.

O achocolatado é comprado por _____________.

O queijo é comprado por _________________.

O _________________ é comprado por ________.

O _______________ é comprado por __________.

Lucia vai fazer aniversário.
Sua mãe está preparando um bolo.
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3.bp.blogspot.com/.../s320/kids.gif1.gif
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Que bolo bonito!

A mãe de Lucia ainda precisa de farinha de trigo, de leite e de fita para enfeitar a mesa.
Leia e complete:
a) A farinha de trigo é comprada por quilo.
b) O _____________ compra-se por litro e a fita é comprada por _____________.
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Eu quero
Eu quero um cacho de beijos
para levar para minha irmã
e também um quilo de nuvens
para a minha gatinha anã.
Quero um pedaço de arco-íris
para plantar num vaso de barro,
um pedacinho do azul do céu
para pintar o meu jarro.
Essas coisas todas eu quero
e não sei onde comprar.
Quem souber onde eu encontro
que venha me avisar...

Como pode querer um
quilo de nuvens!

Você já sabe que existem coisas que são medidas por metro.
Outras que são medidas por quilogramas e outras que são medidas por litros.
Converse com seu colega do lado e veja que coisas ele usa e que são medidas em metros, em quilogramas e em litros.
Agora, complete:
Medida em metro
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
1 metro = 100 centímetros
Atenção! 1 m = ____________

Medida em quilogramas
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Medida em litro
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

1 quilograma = 1000 gramas
1kg = ___________

1 litro = 1000 mililitros
1 l = _________
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3.bp.blogspot.com/.../s320/kids.gif1.gif

Leia o poema de Roseana Murray e imagine, fantasie, faça de conta...
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Lucia foi com a sua mãe comprar os ingredientes.
Dona Regina, a mãe de Lucia, comprou 1 kg de farinha de trigo e 2 quilos de açúcar para fazer o bolo.
Comprou, também, 1 kg de frango, 1 kg de feijão, 2 kg de arroz e 1 kg de tomates.
O peso da sacola de dona Regina é de __________.
Mostre como você pensou:

Ele comprou 5 litros de refrigerantes, 10 litros de suco de frutas e 10 litros de água.
O pai de Lucia comprou para a festa _____________ de líquidos.
Estou com muita sede!
Vou beber água!

Observe as embalagens que trazem conteúdos líquidos. Faça uma lista de produtos que são
vendidos em litros. Depois, ilustre e observe que algumas embalagens podem ter mais de um
litro, ou menos de um litro.
____________________________________________________________________________

3.bp.blogspot.com/.../s320/kids.gif1.gif

Mostre como você pensou:
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O pai de Lucia cuidou para ninguém ficar com sede!
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Pensando em unidades de medida, no metro, no quilograma, no litro, observe as embalagens e escreva, embaixo de
cada embalagem, a unidade de medida que se utiliza para comprá-la.
corda

_______

_______
tecido

_________

_________

___________________
Pensando no litro, nessa medida de capacidade, resolva esta situação–problema.
Vilma guardou água filtrada em um garrafão em que cabem 15 litros de água. A primeira vez ela colocou 5l. Depois,
colocou mais 8l.
O garrafão ficou cheio? Por quê? Justifique a sua resposta.

...

www.casaamericana.com.br/.../TECIDO%20BRANCO.jpg
www.guiadaculinaria.com.br/admin/novo/f_notic... images04.olx.com.br/ui/5/31/81/1267999871_444
rodadagua.com.br/imgs/tn_produto01.png

4.bp.blogspot.com/.../s320/leite_derivados.gif

www.cotriel.com.br/.../produto_10_0_nor.jpg
i www.grupocompare.com.br/admin/fotos/açucar.jpg

MATEMÁTICA
3º ANO
2º BIMESTRE / 2011

_____________
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1 – Preencha o calendário, sabendo que:
• o primeiro dia da semana é domingo;
domingo segunda

terça

quarta

quinta

sexta

sábado

Coordenadoria
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

• este mês começa numa quarta-feira;
• ele tem 30 dias;

2 - Com o calendário pronto, complete :
a) Em que dia da semana cairá o último dia do mês?
______________________________________________
b) Quais os dias que serão:
• sábados: _____________________________________
• domingos: ____________________________________
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• dia 23 temos o feriado de Corpus Christi;

c) A bandeirinha marca o dia da festa junina da escola
Lugar de Aprender.
fattostampa.com.br

d) Em que dia do mês será a festa? ________________
e) Em que dia da semana será? ____________________
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Veja o cartaz que a coordenadora preparou:
Natália tem as seguintes notas e moedas abaixo:

http://www.vectorstock.com

Coordenadoria
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Na festa junina da escola Lugar de Aprender, não vão faltar coisas gostosas na cantina.

http://educaja.com.br/

Agora, responda:
a) Quanto Natália tem ao todo para gastar? ________________________________
b) Quais os produtos da cantina que ela poderá comprar? ____________________
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R$ 2,00

c) Se ela comer um cachorro–quente e tomar um refrigerante, quanto ela vai gastar? _______
d) Se ela usar as 2 notas de R$ 2,00, de quanto será seu troco? __________
e) Quantas vezes ela poderá brincar? __________
f) Vai sobrar dinheiro? ____________

Natália gosta muito de ir na
pescaria e não quer comer nada na
festa, só brincar.
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Para ganhá-lo, ela precisa somar 100 pontos, pescando até 4 peixinhos.

http://www.bbqblog.ca

Veja os números de cada peixinho abaixo.

baboo.com.br

Determine 4 formas diferentes de Natália somar os 100 pontos para ganhar o ursinho:
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Natália está de olho num lindo ursinho que é brinde na pescaria.
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Loja

aartedeensinareaprender.blogspot.com

Tipo de chapéu

preço

Casa Modelo

R$ 7,50

Multi Produtos

R$ 9,00

Festa Boa

R$ 8,50

Em que loja, o chapéu está mais barato? _________

Qual o seu preço? ________________

Como lemos o valor do chapéu mais caro? ______________________

festimania.com.br
festimaniafestajunina.blogspot.com
magazine25.com.br
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Veja o preço dos chapéus nas lojas abaixo:

Coordenadoria
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Para ir à festa junina, Bruno comprou um chapéu novo.

Desenhe as notas e/ou moedas que Bruno precisa para comprar o chapéu mais barato:
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http://www.adrenaline.com.br

Ele quer trocar por outras notas, para ter dinheiro trocado para gastar na festa junina.
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Marcelo ganhou a nota abaixo de mesada de seu pai.

a) Notas de R$ 5,00

b) Notas de R$ 2,00
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Desenhe como ficará o dinheiro de Marcelo, se ele trocar por:

c) Notas de R$ 10,00
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Acervo Marcelo Coelho

As tabelas servem para
representar dados em
linhas e colunas.

linha
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

A Diretora da escola preparou um divertido Bingo para animar a festa.
Os participantes precisavam de uma linha completa para ganhar o prêmio.
Na cartela ao lado o participante deixou de ganhar por apenas um número.
O número que faltou para este participante ganhar pode ser representado no
sistema de numeração decimal por:

( A ) 1 dezena e 9 unidades.

( B ) 5 dezenas e 7 unidades.

( C ) 5 dezenas e 9 unidades.

( D ) 7 dezenas e 5 unidades
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Acervo: Rosangela Santoro

coluna
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Mostre como você pensou:
Ao final da festa deste ano, o valor arrecadado foi de R$ 748,00.
No ano anterior, a festa junina arrecadou R$ 465,00.
A diferença de arrecadação entre os dois anos é de:
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A pescaria é uma tradicional brincadeira em festas juninas.
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As professoras da escola tiveram que confeccionar 5 dezenas de peixes em dois dias. Ao final do primeiro dia,
fizeram 32 peixes. Quantos peixes foram feitos no segundo dia?
Mostre como você pensou:

A diretora da escola comprou 48 ovos para a brincadeira do ovo na colher.

revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,E...

No número 48, o valor posicional do algarismo 4 é
(A) 4 000

B) 4

C) 400

D) 40
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Você conhece a música Aquarela?

Desenhe o sol amarelo.
Desenhe, com 5 ou 6 retas, um castelo.

Começa assim...
Numa folha qualquer
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Eu desenho um sol amarelo
E com cinco ou seis retas
É fácil fazer um castelo...
Da mão e me dou uma luva
E se faço chover
Com dois riscos
Tenho um guarda-chuva...

Aqui... Faça chover! Coloque um personagem carregando o
guarda chuva.

Se um pinguinho de tinta
Cai num pedacinho
Azul do papel
Num instante imagino

Olhe só...
“Corro o lápis em torno
da mão e me dou uma
luva...”

“Com dois riscos, tenho um guarda-chuva...”
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Corro o lápis em torno

Uma linda gaivota
A voar no céu...
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Vou fazer este barco branco navegando.
E aí...
Basta imaginar e ele está
Partindo, sereno e lindo...

A vela do barco é representada por uma figura geométrica.
Essa figura geométrica é denominada ________________
O triângulo é a figura geométrica que tem ____ lados.
Faça, com algumas curvas, com pequenas curvas, as ondas do mar .

Faça aqui dois barquinhos. Cada um com duas velas representadas por triângulos. Não esqueça das ondas do
mar!

Este número de velas pode ser representado por

2 X ____ = ____
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____________________________________________
____________________________________________

Pinto um barco a vela
Branco navegando
É tanto céu e mar
Num beijo azul.
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Pesquise o nome dos autores da música Aquarela.

3.bp.blogspot.com/.../s320/kids.gif1.gif

Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______
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nomes das figuras geométricas e o número de lados de cada figura.
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Observe que o triângulo tem 3 lados, o quadrado e o retângulo têm 4 lados. Preencha o quadro abaixo com os

Número de lados

O quadrado tem quatro lados. O retângulo tem quatro lados.
No quadrado, os 4 lados são _______________. No retângulo, os quatro lados podem ser iguais, dois a dois.
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Nome da figura
geométrica

Faça uma figura, utilizando 2 triângulos, 1 retângulo e 4 quadrados. Escreva o nome do objeto que você
criou. ________________________________________________________________________________
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Observe esse quadro do artista plástico brasileiro Romero de Brito.
Nele, pode-se identificar algumas figuras geométricas.
A circunferência, o _________________ e o ____________________.
Agora, você é o artista. Crie, com algumas figuras geométricas, uma obra de arte.
Selecione as figuras geométricas que você utilizará. Você pode desenhar ou, após desenhar, recortar as figuras e fazer

48
Observe essa figura. É o Tangram. É um quebra cabeça, formado a partir de um quadrado.
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o seu quadro.

Ao olhar o tangram, você vê _______ triângulos e _______ quadrado.
Você vê, também, 1 paralelogramo.
Copie o Tangram, em cartolina, depois recorte.
Observe estas figuras!

bloguinhovania.blogspot.com

mandrake.mat.ufrgs.br/.../mormec_tangram.jpg
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www.nes-lab.com/english2/o-mail/horse_a.gif
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mandrake.mat.ufrgs.br/.../mormec_tangram.jpg
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Agora, é você! Com as suas 7 peças crie muitas figuras diferentes.

48
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O sol tem a forma da figura geométrica, denominada circunferência.
Desenhe, abaixo de cada figura geométrica, objetos que lembram essas figuras geométricas.

circunferência

quadrado

triângulo

retângulo
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Quando você desenhou o sol amarelo e fez o castelo com as retas, você representou objetos que têm formas
de figuras geométricas.
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Observe esta caixa aberta. É uma caixa com seis faces iguais, em forma de quadrado.
1- Agora, complete.
a) Este sólido é chamado de _____________.
b) O _________________ é formado por 6 quadrados iguais.
c) Cada um desses quadrados é uma _______________ do cubo.

d) A caixa de leite lembra um _____________________.
e) O dado lembra um _______________.
f) A ___________ lembra a esfera.
O lápis, a casquinha do sorvete, o telhado da casa , um funil, a latinha de refrigerante lembram outras figuras geométricas.
2- Crie diferentes objetos, utilizando esses sólidos geométricos. Você pode utilizar cada sólido mais de uma vez.
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Imagine as figuras geométricas que
lembram os seguintes objetos

Observe a criação de seus colegas.

www.prof2000.pt/.../imagwbq/planifica.gif
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Recorte essa caixa e, depois, monte o sólido geométrico.

www.prof2000.pt/.../imagwbq/planifica.gif
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Observe esse mapa e imagine:
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A casa de Maria é representada pelo triângulo.
O retângulo representa a escola.

com a sua mãe. Descreva um caminho que a Maria pode fazer.
______________________________________________________
______________________________________________________

Praça da
Lua

Alegria

Rua Verde
Praça do
Sol

nicegasparin.pbworks.com/w/page/7472862/Ativi...

Na próxima quinta-feira, toda a turma de Maria vai ao cinema,
ao sair da escola. O trajeto que a turma de Maria vai fazer é __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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Ao sair da escola, e antes de ir para casa, Maria foi ao mercado

Avenida

Rua Mel

Descreva o caminho que Maria pode fazer para chegar à escola.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Rua da Paz

O mercado está representado pelo quadrado.

Rua das Flores

O círculo marca o lugar de um cinema.

Luis faz parte da equipe do time de voleibol masculino da escola. Toda segunda-feira, o time treina na quadra da Praça da
Lua, assim que sai da escola . O trajeto que Luis pode fazer é _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Maria pertence à equipe de vôlei feminino que treina, logo após o final da aula, na quadra da Praça do Sol.
Observe o percurso que o Luis faz e o que Maria faz. A praça que fica mais perto da escola é a __________________
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A Avenida _______________ atravessa a Avenida _______________e a Avenida Azul.
A Rua Rosa tem início na Avenida ________________.
Você vai organizar esse espaço.

Vai ficar
bonito
bem
!
bonito!

Avenida Branca

Observe esse conjunto de ruas e responda:

Coordenadoria
de Educação

Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

Avenida Azul
Coloque a padaria em algum ponto da Avenida Azul.
A farmácia fica na Avenida Branca, entre a Avenida Amarela e a Avenida Azul.
No encontro da Avenida Azul, com a Avenida Branca, está a escola de João.
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Avenida Amarela

Na Rua Rosa, bem perto da Avenida Azul, está o teatro.
A igreja fica na Avenida Amarela, longe da Avenida Branca.
Coloque árvores nesse espaço, casas, flores...
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Faça, junto com seus, colegas um passeio por dentro de sua escola.
Observe bem o caminho percorrido. Anote em seu caderno.
Escreva o percurso feito, os lugares por onde você passou: a sala de leitura, as salas de aula, o pátio, o refeitório, a
secretaria...
_________________________________________________________________________________________________
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

3.bp.blogspot.com/.../s320/kids.gif1.gif

Utilize lápis de cor, a régua. Se precisar, use a borracha.
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Agora, desenhe o percurso que foi feito . Indique os espaços visitados.
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o mercado, a residência de algum aluno, a pracinha...

Agora, lápis e papel e faça o mapa de localização de sua escola.
Desenhe o que fica atrás da escola, o que fica à frente.
Escreva os nomes das ruas, dos lugares pelos quais você passou.

Olhe o menino com o
cachorrinho !

3.bp.blogspot.com/.../s320/kids.gif1.gif

Faça o registro para lhe ajudar a elaborar o mapa do percurso que foi feito. .
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Agora, o passeio é em torno de sua escola. Registre, tudo que você observar, por exemplo: o posto de saúde, a padaria,
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______
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O Rio de Janeiro vai sediar os 5º Jogos Mundiais Militares. Arion é o mascote oficial dos jogos.

Complete o calendário, ao lado, e descubra em
que dias do mês as competições estarão
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Em julho, teremos um importante acontecimento esportivo em nossa cidade!

acontecendo.

31 dias.

Mais de 100 países estarão
participando destes Jogos.
O Brasil vai ser representado
por 250 atletas.
http://www.rio2011.mil.br

/
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O mês de julho começa numa sexta feira e tem
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Aqui, no Rio de Janeiro, os jogos serão realizados de 16 a 24 de julho.
1- Observe o quadro da página anterior e responda:
http://www.rio2011.mil.br

a) Quantas modalidades esportivas serão disputadas? ___________
b) Que modalidades não terão a categoria feminina? ______________________
2- Observe a reta numérica, complete e responda:

1° Jogos
Militares

2° Jogos
Militares

3° Jogos
Militares

4° Jogos
Militares

5° Jogos
Militares

_________

_________

________

________

2011

Roma

Rio de Janeiro
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Esses jogos acontecem a cada 4 anos. O primeiro aconteceu na cidade de Roma, na Itália.
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

a) Em que ano aconteceram os primeiros Jogos Militares? _____________
b) Quando foi o último evento dos Jogos Militares? _____________
c) Em quantos dias os jogos serão realizados aqui, no Rio de Janeiro? _____________
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A natação é uma das modalidades a ser disputada.
Para completar uma prova de 200 m nado livre,

home.comcast.net

quantas voltas o nadador terá que dar na piscina com
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Agora, vamos ver algumas modalidades a serem disputadas.

as medidas, indo de uma borda até a outra? ______

VAMOS CONTORNAR A PISCINA!
Observe as medidas da piscina acima. Quantos metros percorremos, ao dar uma volta inteira ao redor da
piscina, partindo do ponto

e retornando até ele?
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Calcule, no espaço abaixo:

Calcule, no espaço abaixo:

gail.com.br

61

Rio de Janeiro, ____ de _________________________________________ de 2011

Animada com os Jogos que acontecerão no Rio de Janeiro, a professora fez uma pesquisa, com seus alunos, para
saber qual modalidade eles gostariam de praticar.
Veja os resultados, no gráfico abaixo, e responda às perguntas ao lado:
a) Quantos alunos participaram da pesquisa? __________
b) Qual o esporte preferido pelo maior número de alunos?
___________________
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Aluno(a):______________________________________________________ Turma:______

c) Quantos alunos preferiram este esporte? ___________
d) Qual o menos escolhido? ___________
menos escolhido? _____________

O basquete é um esporte
coletivo, ou seja, é praticado
em equipe.
Uma equipe de basquete é
formada por 5 atletas.

MODALIDADES

NÚMERO

NÚMERO

TOTAL

JOGADORES

EQUIPES

ATLETAS

EQUIPE.
BASQUETE

5

54

270

VÔLEI

6

70

420

home.comcast.net

Preencha o quadro, com o total de atletas de cada modalidade.
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e) Qual a diferença de votos entre o mais escolhido e o

O vôlei também é um esporte
coletivo. As equipes são
formadas por 6 jogadores.
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