
ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS - TURMA 3º ANO 

PERÍODO: 29/06/2020 A 03/07/2020 

 

 

 

Leia o poema. 

LEILÃO DE JARDIM 

Quem me compra 

um jardim com flores? 

Borboletas de muitas cores. 

Lavadeiras e passarinhos, 

ovos verdes e azuis no ninho? 

 

Quem me compra este caracol? 

Quem me compra um raio de sol? 

Um lagarto entre o muro e a Hera. 

Uma estátua da primavera? 

 

Quem me compra este formigueiro? 

E este sapo que é jardineiro? 

E a cigarra e a sua canção? 

E o grilo dentro do chão? 

(Este é o meu leilão) 

 

1) Complete: 
a) Qual é o título do poema? ______________________________________________________ 
b) Quem escreveu o poema? ______________________________________________________  
c) O poema tem ________ estrofes e _________ versos.  
d) Que mensagem Cecília Meireles quis transmitir com esse poema? 
______________________________________________________________________________  
 
2) Pinte no poema as palavras que rimam (use cores diferentes). 
 
3) Crie outras rimas com as palavras do poema:  
 
a) Jardim rima com __________ b) flores rima com _________  c) borboletas rima com ________ 
 
4) Escreva os nomes dos animais que aparecem no poema:    
________________, ___________________, _ ___________________, ___________________,   
________________, ___________________, ____________________, ___________________. 
 
5) Escreva o nome dos animais em ordem alfabética:  
___________________, ___________________,  ___________________, ________________, 
___________________, ___________________, ____________________, ________________. 

 

6) Faça uma produção de um texto poético, tendo como ponto de partida quatro imagens que 
você deverá escolher apenas uma e produzir um poema com base no que vê. Não esqueça que 
fazer poema é brincar com palavras... Você pode utilizar rimas, deixar escrita no papel toda a 
emoção e encantamento das imagens observadas. Separe seu poema em versos e estrofes e 
não esqueça de dar um título para ele. Agora você é o escritor! 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A): ________________________________________________________________________ 

ALUNO(A): ____________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cecília Meireles 



A )                                                                    B) 

                   
C)                                                                                              D) 

                      
 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
https://www.google.com.br/search?q=imagens 

https://br.pinterest.com/pin/701083866962824149/ 

http://pactofarroupilha.pbworks.com/w/file/fetch/70112678/silvana 
https://outraspalavras.net/poeticas/o-impacto-da-poesia-pau-brasil/ - Adaptação: Professora Marcia Lial 

https://www.google.com.br/search?q=imagens
https://br.pinterest.com/pin/701083866962824149/
http://pactofarroupilha.pbworks.com/w/file/fetch/70112678/silvana
https://outraspalavras.net/poeticas/o-impacto-da-poesia-pau-brasil/
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Na poesia “Leilão de Jardim”, em estudo, foi possível apreciar vários animaizinhos.  Vamos 

protegê-los?   Assista ao vídeo:    https://youtu.be/1374gVD-DRk/   e responda as questões que 

seguem:     

 
Atividade 1 - Tomando como base o vídeo “Os animais vou proteger” pense e faça uma lista 

de 5 (cinco) itens sobre o que você considera direitos dos animais:  

1- _______________________________ 

2- _______________________________ 

3- _______________________________ 

4- _______________________________ 

5- _______________________________ 

 

Atividade 2 - Escreva uma frase criativa sobre o cuidado e o respeito que devemos ter com os 

animais: ______________________________________________________________________ 

 

Atividade 3 - Quantos animais aparecem  na poesia e quantos foram vendidos? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Atividade 4 - Quantos animais aparecem na poesia e voam? 

______________________________________________________________________________ 

 

Atividade 5- Se somarmos todas as coisas que estão à venda no jardim qual seria o resultado? 

      Cálculo:                                            Resposta: 

 

 

 

 

 

Fontes:  

https://youtu.be/1374gVD-DRk/ 

https://br.pinterest.com/pin/701083866962824142/ https://youtu.be/xyuzWCnBI5E  

Adaptações realizadas pelas Professoras Rozilene Costa Souza e Vanda Lúcia Alves da Costa Bolzan 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR(A): _________________________________________________________________________ 

ALUNO(A): ____________________________________________________________________________ 

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

PORTUGUESA 

 

 

 
 

https://youtu.be/1374gVD-DRk/
https://youtu.be/1374gVD-DRk/
https://br.pinterest.com/pin/701083866962824142/
https://youtu.be/xyuzWCnBI5E
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Em nossas atividades você está aprendendo sobre o poema Leilão de Jardim da autora Cecília 

Meireles. 

 

https://www.soescola.com/2017/03/sequencia-de-atividades-alfabetizacao-poema-leilao-de-jardim-cecilia-

meireles.html 

Você sabe quem é ela? Vamos conhece-la?  

 

 

Cecília Meireles 

Cecília Meireles, nossa poeta maior, nasceu no dia 7 de novembro de 1901, no Rio de Janeiro.  

Por volta dos nove anos de idade, Cecília começou a escrever suas primeiras poesias. Formou-

se professora (cursou a Escola Normal) e com apenas 18 anos de idade, no ano de 1919, 

publicou seu primeiro livro “Espectro” (vários poemas de caráter simbolista). 

Em 1919, Cecília Meireles lançou seu primeiro livro de poemas, "Espectros" com 17 sonetos de 

temas históricos. Cecília Meireles estudou literatura, folclore e teoria educacional. Colaborou na 

imprensa carioca escrevendo sobre folclore. Atuou como jornalista em 1930 e 1931 e publicou 

vários artigos sobre educação. Fundou em 1934 a primeira biblioteca infantil no Rio de Janeiro. O 

interesse de Cecília pela educação se transformou em livros didáticos e poemas infantis. 

 https://www.ebiografia.com/cecilia_meireles/ 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A): ________________________________________________________________________ 

ALUNO (A): ____________________________________________________________________________ 

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

 

 

https://www.soescola.com/2017/03/sequencia-de-atividades-alfabetizacao-poema-leilao-de-jardim-cecilia-meireles.html
https://www.soescola.com/2017/03/sequencia-de-atividades-alfabetizacao-poema-leilao-de-jardim-cecilia-meireles.html
https://www.ebiografia.com/cecilia_meireles/


1-Qual é o nome da autora do Poema Leilão de Jardim? ______________________________ 

2-Em que dia, mês e ano ela nasceu? ______________________________________________ 

3- Qual é o nome do estado que ela nasceu? _______________________________________ 

4- Com que  idade Cecília Meireles começou a escrever suas poesias? ______________ 

5- Qual o nome do primeiro livro de poemas de Cecília Meireles? ___________________ 

6- No Poema desta grande autora, ela mostra a importância de preservar a natureza. Vamos 

juntos na nossa aula de Arte colocar em prática! Faça junto com sua família por meio de 

fotos ou vídeo, uma ação que é plantar uma muda de flor no quintal de sua casa. Em 

seguida no caderno de desenho escolha a parte da poesia que você mais gostou e ilustre 

utilizando, cartolina, tesoura, lápis de cor, papel colorido, retalho de tecidos, EVA, 

missanga e cola. 

Aproveite essa linda poesia e use sua imaginação! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.depositphotos.com/vector

-images/plantio.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gratispng.com/png-x8erkq/ 

 

https://br.depositphotos.com/vector-images/plantio.html
https://br.depositphotos.com/vector-images/plantio.html
https://www.gratispng.com/png-x8erkq/
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ANIMAIS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS 

 

Atividade 1 – No poema Leilão de Jardim, de Cecília Meireles, aparecem alguns nomes de 

animais. Observe as figuras abaixo e responda de acordo com o que é pedido: 

 

Agora é a sua vez! Classifique os animais do poema em: 

Atividade 2 – Recorte de revistas, jornais ou desenhe animais com as características abaixo: 
a ) Duas patas: 
b ) Quatro patas: 
c ) Nenhuma pata: 
d ) Que voam: 

Atividade 3 – Conforme você aprendeu na aula de artes a plantar uma plantinha, vamos 

dar dicas de como você pode cuidar delas: 

1- Remova as folhas danificadas. Uma tarefa básica. No entanto, faça com cuidado para 

que outras partes da sua planta não sejam danificadas; 

2- Luz solar. Um bom lugar para o seu vegetal é num espaço que receba luz solar, pois 

não é recomendável que a luz incida diretamente na planta, pois as folhas podem se 

queimar; 

3- Sem correntes de ar. O vento muito intenso também pode ressecar e queimar as folhas 

das plantas. Portanto, escolha um local adequado para colocá-la; 

4- Água na medida certa, em excesso você poderá matá-la; 

5- Troque o vaso de acordo que sua plantinha for crescendo. 

Fonte: https://www.ecycle.com.brhttps://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com 

Adaptações feitas pela Professora Virgínia Caxias Moulin 

Os animais vertebrados são aqueles que possuem ossos, formando a coluna vertebral e o 
esqueleto. Essa estrutura ajuda a proteger os órgãos e permite que esses animais sejam 
maiores. Eles são  divididos   em   cinco   grupos:   peixes,   répteis,   anfíbios,   aves   e   
mamíferos.   Os animais invertebrados não possuem ossos. Algumas espécies possuem o 

corpo mole, outras apresentam uma estrutura rígida externa que ajuda a sustentar o corpo. 

Eles podem ser classificados de acordo com o local onde vivem, ou seja, terrestre ou aquático. 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A): ________________________________________________________________________ 

ALUNO (A): ____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 

INVERTEBRADOS VERTEBRADOS 

https://www.ecycle.com.br/
https://www.ecycle.com.br/
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  SAUDAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES 

 

1- Relacione as colunas: 

a. What is your name?       
b. How are you?                 
c. Fine, thanks                    

d. And you?                        

2-  Ligue as saudaçôes: 

a. Good Afternoon                                     
b. Good Morning                                      

c. Good Nigth                                           

d. Goodbye                                                

3- Traduza para o português: 

a. How are you? _________________________ 

b. What is your name? _____________________ 
c. Goodbye! _____________________________ 

d. Good morning! _________________________                                                  

                                                                                    

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

Nyradi,LuizaAuxiliadoraPavondeOliveira._SãoPaulo:Scipione,2009_( coleção Marcha Criança)                                                                              

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A)_________________________________________________________________________ 

ALUNO (A):____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS 

 

Fonte: portalzacarias.com.br 

 

(  ) Como vai você? 

(  ) Bem, obrigada. 

(  ) Qual é o seu nome? 

(  ) E você? 

• Adeus 

• Boa Noite 
• Boa Tarde  
• Bom Dia 

Pay attention! Preste atenção! 

                            

 Hello! What is your name? 

 My name is Susan. 

 How are you, Susan? 

 Fine, tanks. And you? 
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 “Passear ? só com poesia ” 

A brincadeira de hoje vai trabalhar a coordenação motora através de movimentos da 

dança, da imitação e o equilíbrio por exigir que elas  tentem se manter em uma mesma posição 

por algum tempo sem se mexer. 

O papai e a mamãe podem também inventar novas poses usando a criatividade! 

 

Estátua diferente  

Levanta levanta  levanta.... 

Pula, pula e pula... 

Essa é uma brincadeira diferente, 

E eu quero ver a estátua mais inteligente 

Vamos imitar uma linda borboleta 

Cor de violeta 

Estátua!!! 

                                                

Roda, roda e roda... 

E agora eu quero ver quem é que melhor imita 

Uma estátua de um passarinho 

Saindo do seu ninho 

Estátua!!!  

  

Dança, dança e dança... 

Vamos imaginar uma coisa bem legal 

E fazer uma estátua imitando um animal 

Olha só que animação 

Vamos imitar um grilo pulando no chão 

Estátua!!! 

 

Pula pula pula... 
E a brincadeira vai fluindo 

Agora eu quero ver quem é que parece estar dormindo 

Estátua !!! 

 

Acorda, acorda e acorda... 

E pra terminar eu quero ver 

quem é que consegue ficar sem se mexer 

Estátua !!! 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “________________________________________________” 

PROFESSOR (A)_________________________________________________________________________ 

ALUNO (A):____________________________________________________________________________ 

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

Fonte : https://www.instagram.com/p/CBmgmAjp17t/ 

Adaptações da professora Dayane Perim 

 

 

http://musicaefonoaudiologia.blogs

pot.com/2013/05/normal-0-21-

false-false-false-pt-br-x.html?m=1 

https://www.instagram.com/p/CBmgmAjp17t/
http://musicaefonoaudiologia.blogspot.com/2013/05/normal-0-21-false-false-false-pt-br-x.html?m=1
http://musicaefonoaudiologia.blogspot.com/2013/05/normal-0-21-false-false-false-pt-br-x.html?m=1
http://musicaefonoaudiologia.blogspot.com/2013/05/normal-0-21-false-false-false-pt-br-x.html?m=1

