
ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS - TURMA 3º ANO 

PERÍODO: 22/06/2020 A 26/06/2020 

 

 

 

Em nossa aula passada conhecemos um lindo poema do escritor Pedro Bandeira: “Mais respeito, eu sou 

criança!” Você lembra?  

Gênero Biografia: Através da biografia ficamos conhecendo um pouco a trajetória de vida de alguém. Agora 

vamos conhecer um pouco mais sobre o escritor Pedro Bandeira.  Leia com atenção a biografia deste autor que 

adora escrever para crianças.  

 

Agora vamos construir sua autobiografia, pois você se tornará um escritor de poemas em 

nossas próximas aulas, mas primeiro, a biografia. 

1) Escreva sobre você para a construção de sua autobiografia. 

Seu nome completo  

Data de nascimento  

Onde nasceu?  

Qual o nome dos seus pais?  

O que você gosta de fazer?  

 

        2) Escreva sobre forma de texto sua autobiografia. Fique atento ao uso da letra maiúscula no 

início das frases e na escrita de nomes de pessoas e nomes de lugares. Quanto mais coisas você 

colocar em sua autobiografia sobre você, mais bonita ela ficará. 

 

 

 

 

      

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A): ________________________________________________________________________ 

ALUNO(A): ____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                                                COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Pedro  Bandeira  de   Luna   Filho (Santos, 9 de março   de 1942) é um escritor brasileiro de 

livros infanto-juvenis. Recebeu vários prêmios, como o Prêmio APCA, da Associação Paulista 

de Críticos de Arte e o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, entre outros. 

Pedro  Bandeira  é o autor de literatura juvenil mais vendido no Brasil (vinte milhões  de 

exemplares  até   2006)   e, como especialista   em   letramento   e   técnicas   especiais   de 

leitura, profere conferências para professores em todo o país. É autor de setenta  e sete livros 

publicados, entre eles títulos consagrados como a série Os Karas. A marca de uma lágrima, 

Agora estou sozinha..., A hora da verdade e Prova de Fogo. 

Em sua cidade natal, Santos, trabalhou principalmente em teatro amador. Mudou-se para São 

Paulo em 1961 para cursar Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. É casado com Lia, 

com quem teve três filhos: Rodrigo, Marcelo e Maurício. Tem cinco netos:  Michele, Melissa, 

Beatriz, Júlia e Érico. Atualmente vive em São Roque. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

“Passear? Só se for com poesia...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3) Responda: 

a) Quantos versos há na primeira estrofe? (     ) 

b) Quantas estrofes há no poema? (     ) 

c) Quantos versos há na segunda estrofe?(     )  

d) Qual estrofe determina a conclusão do menino?(     ) 

 

4) Todo gênero textual tem uma finalidade. Qual a finalidade do gênero poema? 

a) (  )  divertir                                   b) (  ) informar                             c) (  )  emocionar 

  

5) No trecho “- mas você não tem vergonha? “O travessão ( - ) indica: 

a) (  ) uma emoção                           b) (  ) uma fala                            c) (  ) um pensamento 

 

6) E o que indica o ponto de interrogação no trecho acima? 

_________________________________________________________________________ 

 

7) O escritor Pedro Bandeira possui vários poemas para crianças. Faça uma pesquisa, 

escolha o poema que você mais gostou e escreva-o em seu caderno. Se você puder, 

escolha um espaço legal e aconchegante, onde você se sinta bem, grave sua 

recitação em vídeo e mande-a para mim. Eu vou adorar! (Pesquise poemas do livro: 

mais respeito, eu sou criança). 

 

 

 

 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57445 

Pé de Imaginação, 2º ano, Amália Simonetti/ Cilvia Queiroz/ Nadja Amado/ Régia Cipriano –  páginas 8 e 11 -Atividade adaptada pela professora Marcia Lial  para 

o 3º ano. 

Lembre-se! 

VERSO: Cada linha do poema. 

ESTROFE: Cada agrupamento de versos. 

As ESTROFES são separadas umas das outras 

por um espaço em branco.  

 

Afinal, o que eu sou? 

Ou eu sou muito pequeno, 

Ou sou grande até demais! 

Ora tenham paciência! 

Deixem- me crescer em paz! 

Pedro Bandeira 

Se eu me meto na conversa, 

Para ouvir o que é que falam 

os adultos e os parentes, 

lá vem bronca da mamãe: 

- Não, não, não! Já para fora! 

Você é muito pequeno 

Para ouvir nossa conversa. 

 

Mas se eu faço algum errinho, 

Qualquer coisinha mal feita, 

Ou alguma reinação, 

Lá vem bronca do papai: 

- Isso é coisa que se faça? 

Você já é muito grande  

Para coisas como essas! 
 

GRANDE OU PEQUENO? 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57445
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 Quem disse que Matemática não rima com poesia? 

 

Mais uma semana fantástica com a resolução de  Problemas  por meio da POESIA. 

Convido-lhe a resolver as questões que estão bem interessantes!!! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR(A): _________________________________________________________________________ 

ALUNO(A): ____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                                                COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

PORTUGUESA 

Cálculo Resposta: 

 

TATUAGEM 
Um pássaro tatuado no braço, 

e na canela, um dragão. 

Nas costas, Cássio tem um foguete de aço, 

além de cinco letras chinesas que ele tatuou na mão. 

Você já descobriu quantas tatuagens 

o rapaz tem até então? 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo Resposta: 

Cálculo Resposta: 

 

   Com botões coloridos, Olívia vai fazer um colar. 

   Três vermelhos e um amarelo escolheu para começar. 

    Na sequência, um roxo e um rosa e mais um amarelo para 

completar. 

    Agora começa tudo de novo, na mesma sequência até acabar: 

    mais três vermelhos e um amarelo. 

    Depois de um botão roxo, quais serão os dois próximos a colocar? 

 

VAI DECOLAR! 
No foguete do cachorro 

tem lugar pra muita gente. 

5 gatas animadas usam gorro 

E os outros 12 tripulantes, capacete. 

Será que você descobre 

quantos lugares há nesse foguete? 
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Festa de São João / Poesia 

O Dia de São João é comemorado anualmente em 24 de junho. 

São João é conhecido como o "Santo Festeiro”, e nesse dia são realizadas muitas festas 

conhecidas popularmente como Festas Juninas, comemorações marcadas por danças, pratos 

típicos e brincadeiras. 

Alguns símbolos bastante conhecidos nas celebrações são a fogueira, o mastro, os fogos, 

a capelinha, a palha, o manjericão, a quadrilha, entre outros. 

   Alegrias de são João 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A): ________________________________________________________________________ 

ALUNO (A): ____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

PORTUGUESA 

TODO MUNDO SE AGITA 
CHEGOU O MÊS DE SÃO JOÃO 
VAI TER MUITA BRINCADEIRA 
E QUADRILHA DE MONTÃO 
 
TEM FOGUEIRA A NOITE TODA 
MUITA CHAMA E ALEGRIA 
OS CASAIS SE DIVERTIAM 
E FAZEM ATÉ SIMPATIA 
 
NESSA NOITE TEM DE TUDO 
TEM QUENTÃO, MILHO E PAMONHA 
PAÇOCA E PÉ DE MOLEQUE 
NA BARRACA DA ANTÔNIA 
 
O CÉU TODO COLORIDO 
FAZ A BELEZA ESPALHAR 
BALÕES, FOGOS E BANDEIROLAS 
QUE SERVEM PARA ENFEITAR. 
 
NA MELHOR FESTA DO ANO 
BATE FORTE O CORAÇÃO 
A DIVERSÃO É GARANTIDA 
POIS É NOITE DE SÃO JOÃO. 

 

1) Em que dia é comemorado o dia de 

São João? ________________________ 

2) Como São João é conhecido? ______ 

_________________________________ 

3) Escreva o nome dos símbolos 

conhecidos nesta festa: _____________ 

_________________________________ 

4) Qual é o tema da poesia? __________ 

_________________________________ 

5) Descubra o que é: 

O que, é o que é? 

É feito de papel, 

Termina com ao 

E sobe para o céu 

Na noite de São João. 

 

6) Ilustre usando sua criatividade o que 

você descobriu na atividade anterior: 

 

 

https://www.soescola.com/2017/06/poema-na-

fogueira-alegrias-de-sao-joao.html 

https://www.soescola.com/2017/06/poema-na-fogueira-alegrias-de-sao-joao.html
https://www.soescola.com/2017/06/poema-na-fogueira-alegrias-de-sao-joao.html


ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS - TURMA 3º ANO 

PERÍODO: 22/06/2020 A 26/06/2020 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A): ________________________________________________________________________ 

ALUNO (A): ____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 

Atividade 1- Faça a leitura do poema: 

A CASA DOS ANIMAIS 

                                   Isabel Cristina S. Soares 

Naquela casa da esquina                                                 

Moram vários animais                                                      

Foram todos recolhidos                                                      

Por pessoas especiais! 

A dor do abandono                                                                

Atingiu cada pequeno                                                        

Mas o zelo do protetor                                                                      

Foi  deveras real e plano! 

Cada bicho recolhido                                                         

Tem na sua casa seu cantinho                                         

E em forma de gratidão                                                       

Retribui com seu carinho!                                                     

Não importa sua raça                                                          

Sua espécie ou valor                                                                                           

No coração de quem acolhe                                             

Só existe amor! 

https://amorensina.com.br/atividades-de-alfabetizacao-amor-

aos/ 

Os animais podem ser classificados em vertebrados e 

invertebrados.                                                                          

Os animais vertebrados são os que possuem ossos. 

Alguns desses ossos são chamados vértebras . São 

as vértebras que formam a coluna vertebral. Veja 

alguns exemplos: 

 

 

 

Os animais invertebrados não possuem coluna 

vertebral. Observe abaixo alguns exemplos: 

(Atividade 2 – De acordo com 

texto, responda as perguntas:                                       

a) Quem mora na casa da esquina?                

_____________________________             

b ) Você tem algum animal de 

estimação ? ___________________ 

Qual?  ________________________                        

Atividade 3–Marque um x na 

atividade  que for verdadeira:                                                          

a) Animais vertebrados são aqueles 

que têm?                                                                    

(    ) Corpo coberto de penas.                              

(    ) Coluna vertebral, ou seja, possui 

ossos. 

b) Animais invertebrados são aqueles 

que:                                                                    

(    ) Não tem o corpo coberto de 

pêlos.                                                           

(    ) Não tem coluna vertebral, ou 

seja, não possui ossos. 

c) Para qual tipo de animal as figuras 

abaixo representam:                                      

 

(    ) Animais vertebrados.                              

(    ) Animais invertebrados.    

 

(    ) Animais vertebrados.                            

(    ) Animais invertebrados.  

FONTE: https://www.soescola.com/2017/09 

Atividades adaptadas pela Professora 

Virgínia Moulin.                                          

https://amorensina.com.br/atividades-de-alfabetizacao-amor-aos/
https://amorensina.com.br/atividades-de-alfabetizacao-amor-aos/
https://www.soescola.com/2017/09
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SER CRIANÇA É ACREDITAR QUE TUDO É POSSÍVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A)_________________________________________________________________________ 

ALUNO (A):____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO 

Atividade 1 :  
Vamos viajar com a poesia de Gilberto dos Reis. Leia com atenção e nunca desista de 

SONHAR!!!  

Atividade 2: 

 Por que o eu-lírico do texto diz: 

“Ser criança é acreditar que tudo 

é possível.”? 

 No verso “É conseguir perdoar 

muito mais fácil do que brigar” 

podemos observar que ser 

criança é ter a capacidade de 

perdoar as pessoas, 

principalmente nossos familiares 

e amiguinhos.  

Você acha a capacidade de perdoar 

importante?  Justifique. 

Atividade 3: 

 Assista ao vídeo: “Toda criança 

tem direitos“ e converse com sua 

família sobre “Os Direitos das 

CRIANÇAS”. Depois faça um 

desenho bem interessante. 

https://youtu.be/tx2KMI9fxkk 

 

https://blogdaformacao.wordpress.com/tag/gilbert

o-reis/                    

https://youtu.be/tx2KMI9fxkk          

Adaptações: Professora Rozilene Costa Souza. 

 

https://youtu.be/tx2KMI9fxkk
https://blogdaformacao.wordpress.com/tag/gilberto-reis/
https://blogdaformacao.wordpress.com/tag/gilberto-reis/
https://youtu.be/tx2KMI9fxkk
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FESTA JUNINA E POESIA 
 

VAMOS RECITAR A POESIA 
 
DIA DE FESTA!  

              Carmem Lúcia F. Vaz 
Lá no céu estralado,  
Guia um balão. 
Roda pra todo lado, 
Sem cair no chão! 
 
Hoje é dia de festa, 
É São João. 
Motivo de Alegria e Comemoração! 
 
Atividades 
 
1) Vamos aproveitar a poesia e usar sua criatividade e confeccionar um balão. Você poderá 
utilizar jornal, papel de presente, folha de ofício colorida ou pode colorir uma folha de oficio 
branca e montar o seu balão, veja o exemplo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) DESAFIO 
 
Caso você tenha em sua casa roupas típicas de uma festa junina, se puder, se caracterize como 

se você fosse para uma festa junina, faça um vídeo fazendo a representação da poesia lida e 

envie para  mim! 

https://blog.lojaslinna.com.br/arraial-personalizado#.XukhRtVKi1t 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A)_________________________________________________________________________ 

ALUNO (A):____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

COMO FAZER: 
 
1 – Você vai precisar de papel reciclado, 
tesoura, fita dupla face ou cola branca. 
2 – Pegue um pedaço de papel quadrado (do 
tamanho que desejar o balão) e dobre ao 
meio. 
3 – Para dar o efeito de sanfona, faça cortes 
simétricos em toda a extensão do papel. 
4 – Por fim abra o papel e molde o balão, 
colando as extremidades com fita dupla face 
ou cola branca. 

5- Se quiser pode usar barbante ou fitilho 
para fazer a alça do balão. 
 

https://blog.lojaslinna.com.br/arraial-personalizado#.XukhRtVKi1t
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Pronomes e cores. 

1) Let´s sing!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

http://www.fabricaegaleriabrasil.com.br/p-1759337-ADESIVO-NOTEBOOK-JARDIM-FLORIDO 

                                                       The garden! 

                My garden is beautiful                                  My garden is beatiful 

           And flowers too                                           Orange, green, purple, and blue 

           White, pink, red and yellow                         Are the colors of the plants 

                 Are the roses I give you                                   I love too 

 

2) Relacione as colunas: 

(A) My garden is beautiful.                          

(B) White, pink, red and yellow.                 

(C) And flowers too.                                   

(D) Orange, green, purple and blue.          

(E)  Are the colors of the plants.                 

(F) Are the roses I give you.                       

 

3) Escreva em Inglês as cores encontradas nas frases abaixo e depois traduza para o 

português: 

 The rose is red. ______________________________________________ 

 The flower is yellow.___________________________________________ 

 The plant is green._____________________________________________ 

 The garden is beautiful_________________________________________ 

 

4)  Assista ao video para aprender de forma lúdica as cores em Inglês: 

www,youtube.com/watch?V=ji28-OXCRBA 

 

 

 

 

 

Uma dica: Nas atividades 1 e 
2 os nomes dos pronomes 
estão em negritos e 
sublinhados e das cores em 
negritos. 

Bons Estudos! 

http://www.fabricaegaleriabrasil.com.br/p-1759337-ADESIVO-

NOTEBOOK-JARDIM-FLORIDO          

Fonte: Nyradi, Cesar de oliveira Marcha criança-inglês3°ano-Ensino 

Fundamental/César de oliveira Nyradi,Luiza 

AuxiliadoraPavondeOliveira._SãoPaulo:Scipione,2009.   

Adaptações realizadas pelo Professor João Flávio Fernandes. 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A)_________________________________________________________________________ 

ALUNO (A):____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS 

( ) E as flores também. 

( ) São as rosas que eu te dou. 

( ) Meu jardim é bonito. 

( ) Brancas, rosas, vermelhas e 

amarelas. 

( ) São as cores das plantas. 

( ) Laranja, verde, roxo e azul. 

 

http://www.fabricaegaleriabrasil.com.br/p-1759337-ADESIVO-NOTEBOOK-JARDIM-FLORIDO
http://www.fabricaegaleriabrasil.com.br/p-1759337-ADESIVO-NOTEBOOK-JARDIM-FLORIDO
http://www.fabricaegaleriabrasil.com.br/p-1759337-ADESIVO-NOTEBOOK-JARDIM-FLORIDO
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“Passear ? Só com poesia ...” 

De forma lúdica e alegre, na atividade de hoje, iremos trabalhar poemas lenga lenga  por 

meio de rimas e de vídeo.                                                                   

     PALHACINHOS 

 

 

 

 

 

        RATO 

  

 

 

 

Chegou um momento especial. Vamos nos movimentar. Assista aos vídeos e façam todos 

os gestos.  Vídeo em anexo às atividades. 

1) Agora que você já leu os poemas e assistiu o vídeo, responda: 

a) Gostou das poesias lenga lenga? Foram divertidas? Quais palavras rimaram? ________ 

____________________________________________________________________________ 

        

2) Faça um desenho expressando o que mais gostou nas poesias lidas. Mande para mim 

um vídeo ou uma foto com o desenho ou uma poesia de sua preferência. 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “________________________________________________” 

PROFESSOR (A)_________________________________________________________________________ 

ALUNO (A):____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

                         Vou lhe contar uma história:                                

                         Do palhaço pimpão...                                                    

                         Era um palhaço engraçado 

                         Que só mexia com a mão. 

 

Vou lhe contar uma história: 

Do palhaço Picolé... 

Era um palhaço engraçado 

Que só mexia com o pé. 

 

Gosto de queijo e petiscos,                                  

Meu inimigo é o gato, 

Ando sempre na correria, 

Crianças eu sou o....RATO.                     

 

 

Fonte:  https://www.pinterest.pt/begoncalves/poemas-can%C3%A7%C3%B5es-lengalengas-

adivinhas/ 

Com adaptações da professora Dayane Perim. 

https://www.pinterest.pt/begoncalves/poemas-can%C3%A7%C3%B5es-lengalengas-adivinhas/
https://www.pinterest.pt/begoncalves/poemas-can%C3%A7%C3%B5es-lengalengas-adivinhas/

