
  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 3° Ano  

                                                                 Professoras: Rejane, Tatiana e Sued 

 

Juiz de Fora, 06 de maio de 2020. 

 

Roteiro de estudos: 

 

Aula de Música – Tio Thales 

Notas musicais e seus sons – Desenvolvendo o ouvido musical 

Vídeo: https://youtu.be/_BXREYCyGY4  

 

Português:  

Vídeo explicativo: https://youtu.be/7Du1UKe6kZ4  

Atividade no caderno de Português – “A formação de palavras”.  

 

Ciências:  

Vídeo explicativo: https://youtu.be/Dox10ZuYjtU  

Ler e fazer as atividades das páginas 32 e 33.  

 

- Orientação de estudos: Estudar a multiplicação do 2, 3 e 4.  

 

 

 

ENCONTRO ONLINE: Hoje, às 17:00. Link para acesso: 

3º ano A: http://meet.google.com/ywd-ehcf-nej  

3º ano B: https://meet.google.com/kvn-obmz-dwd  

3º ano C: https://meet.google.com/pmx-dwrt-ura  

 

 

 

 

 Lembre-se de estudar com atenção e fazer as atividades do caderno de Português e livro 

de Ciências com muito capricho e organização.  

 

 

 

 

https://youtu.be/_BXREYCyGY4
https://youtu.be/7Du1UKe6kZ4
https://youtu.be/Dox10ZuYjtU
http://meet.google.com/ywd-ehcf-nej
https://meet.google.com/kvn-obmz-dwd
https://meet.google.com/pmx-dwrt-ura


Atividades para serem copiadas e respondidas no caderno de Português: 

 

- Coloque a data de hoje para iniciar a atividade. 

 

A FORMAÇÃO DE PALAVRAS 

 

 Nós já aprendemos que quando uma partícula é acrescentada depois de uma palavra, ela 

é chamada de sufixo; quando é acrescentada antes de uma palavra, é chamada de 

prefixo.  

 

 

1) Complete as palavras abaixo com o acréscimo dos sufixos –inho (a) ou -zinho (a).  

 

a) Alma –                                                                                             h) Coração –  

b) Moço –                                                                                             i) Irmã –  

c) Urso –                                                                                              j) Grão –  

d) Baixa –                                                                                             k) Boa –                        

e) Bala –                                                                                               l) Sapo –  

f) Verão –                                                                                            m) Suco –                                     

g) Café –                                                                                               n) Feliz –  

 

 

2) Vocês verão que algumas palavras estarão entre parênteses. Coloque os sufixos 

necessários em cada uma –eiro (a) ou –oso (a), forme novas palavras e complete as frases 

abaixo: 

 

a) O meu pai é _________________________ (fazenda). 

 

b) A _________________________ fez um vestido muito bonito para a minha irmã (costura).  

 

c) Aquele bolo estava muito ___________________ (gosto). 

 

d) Que neném mais ____________________ (cheiro).  

 

e) Aquela sobremesa estava ________________________ (delicia).  

 



3) Forme palavras acrescentando os prefixos apresentados no quadro abaixo:  

 

 

 

 

a) Atenção - _____________________ 

 

b) Humano - _____________________ 

 

c) Confiança - ____________________ 

 

d) Justiça - _______________________ 

 

e) Amizade - ______________________ 

 

f) Armado - _______________________ 

 

g) Amor - _________________________ 

 

h) Competente - ____________________ 

 

i) Comum - ________________________ 

 

j) Feliz - ___________________________ 

 

k) Aprovado - _______________________ 

 

l) Compor - ________________________ 

 

m) Ver - ____________________________ 
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