
ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS - TURMA 3º ANO 

PERÍODO: 17/08/2020 A21/08/2020 

 

 

 

Essa semana estaremos falando sobre ‘Ética e Cidadania’. Você ainda é criança e tem 
muito que aprender... Mas, existem valores que aprendemos bem pequeninhos e levamos para 
nossa vida toda.  

Precisamos desenvolver uma postura cidadã, cuidando do meio ambiente, sendo 
conhecedor de nossos direitos e deveres. 

Quando falamos de ética precisamos julgar nosso comportamento, sabendo entender o 
CERTO e o ERRADO em nossos atos.  

Vamos iniciar nossa aula de hoje ouvido a música de Sandy e Junior: Vamos Construir. 
 

Vamos construir 
 

Sei que ainda sou criança 

Tenho muito que aprender 

Mas espero ser criança 

Quando eu crescer 

 

Nosso mundo é um brinquedo 

Com pecinhas para unir 

Ele será todo seu 

Se você pensar assim 

 

Vamos construir 

Uma ponte em nós 

Vamos construir 

Pra ligar seu coração ao meu 

Com amor que existeem nós 

 

E você que é gente grande 

Também pode aprender 

Que amar é importante 

Pro meu mundo e para o seu 

 

Mas eu tenho a esperança 

De você ser meu amigo 

De voltar  a  ser  criança, 

Pra poder  brincar comigo 

 

Hu, hu,  o amor  existe em nós 

 

Tudo  o  que se sonha 

Com amor se pode conseguir 

 Porque  tudo é assim, é assim 

                                 E a gente vive muito mais feliz

1) Identifique, na música, dois valores fundamentais para a construção de um mundo melhor 
e registre-os neste espaço. __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

2) Pesquise no dicionário ou na internet, o significado das palavras: 
 
A) ÉTICA:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
B) CIDADANIA:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
C) ANTIÉTICA:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

3) A ética precisa fazer parte do nosso cotidiano e atingir todos nós. A sociedade construiu, 
ao longo da história, um conjunto de regras e valores que determinam o comportamento 
dos indivíduos, para que haja condições de convivência comum. Pinte a imagem, ou 
marque a letra, onde podemos observar uma atitude antiética. 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A): ________________________________________________________________________ 

ALUNO(A): ____________________________________________________________________________ 

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

 

 

Sandy e Junior 

(Participação: Chitãozinho e Xororó) 



b)    c)  
a) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  Vamos produzir? Escreva um bilhete para a criança da imagem acima que não esta 
agindo eticamente. Não esqueça de utilizar sinais de pontuação, dar um nome para  a 
criança, colocar data em seu bilhete e assinar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Sobre ética, como você agiria se: 

 Alguém lhe entregasse troco, com dinheiro a mais? 
a) (   ) Ficaria com o troco.           b) (   ) Entregaria para a mãe.      c) (   ) Devolveria o troco. 

 

 E se você visse alguém mentindo para outra pessoa? 
a) ( ) Agrediria o mentiroso.     b) (   )Esclareceria a mentira educadamente. 

 

 Se você achasse um celular em um banheiro público? 
a) (   ) Ficaria com ele.                b) (   ) Esperaria a ligação do dono para devolvê-lo. 

 
6) Leia as frases abaixo, pinte as palavras que rimam e escolha uma delas e faça a ilustração.  
 

a) Cidadão que é cidadão não joga lixo no Chão! 

b) Cidadão que é cidadão trata seu amigo com respeito e atenção! 

c) Economizar água e energia é uma ótima atitude de cidadania! 

d) Falar palavrão não combina com um bom cidadão! 

e) Cidadão antenado chega no horário marcado 
https://docplayer.com.br/9803078-3-o-ano-ensino-fundamental-data-atividades-de-lingua-portuguesa-revisao-
nome.htmlhttps://www.slideshare.net/Alvarenga-48/vamos-construir-de-sandy-e-jnior-anlise-e-entendimento-da-msica- Adaptado 
pela professoraMarcia Cristina Rodrigues Lial

Gênero textual: Bilhete 

O bilhete é uma mensagem curta usada para 

comunicar alguma informação, dar instrução ou 

solicitar algo. 

O bilhete possui uma mensagem curta.  

Para escrever um bilhete é preciso obedecer a 

seguinte estrutura: 

1- Para quem o bilhete está sendo escrito  

(destinatário); 

2- O assunto a ser tratado (mensagem); 

3- A despedida; 

4- Assinatura de quem escreveu (remetente) 

______________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                                                       _____________________________________________________ 

                                                                                                                              ________/_____/_______ 

 

https://docplayer.com.br/9803078-3-o-ano-ensino-fundamental-data-atividades-de-lingua-portuguesa-revisao-nome.html
https://docplayer.com.br/9803078-3-o-ano-ensino-fundamental-data-atividades-de-lingua-portuguesa-revisao-nome.html
https://www.slideshare.net/Alvarenga-48/vamos-construir-de-sandy-e-jnior-anlise-e-entendimento-da-msica-
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 Nossa atividade dessa semana é trabalhar com LISTA DE COMPRAS. Que tal 
aprender a fazer uma lista e ajudar a sua família na elaboração e compra dos produtos?  Não 
esqueça do compromisso de desenvolver uma POSTURA ÉTICA em tudo que se propuser a 

fazer. 

AGORA É A SUA VEZ 

1) Clarinha vai a feira e precisa de uma lista de compras de frutas para não esquecer 
nenhuma. Faça a lista para Clarinha. 
 

QUANTIDADE NOME DA FRUTA 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
2) Para que serve uma lista de compras? _________________________________________ 

 
3) A finalidade da lista de compras é indicar: 
a) (  ) Os produtos necessários para serem comprados. 
b) (  ) Os produtos que constam na dispensa de uma casa. 
c) (  ) Os gastos excessivos com compras de supermercado. 
d) (  ) Os artigos que são mais usados na alimentação de uma família. 

 
4) Faça uma lista de compras, separando os produtos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTOS MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAIS ESCOLARES 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A): ________________________________________________________________________ 

ALUNO(A): ____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                                                COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

 

 

maçã    sabonete    arroz    sabão em pó    batata    lápis    esponja    creme dental   régua 

pão    borracha    papel higiênico    caneta    carne    caderno    feijão    cola    mamão    

apontador    frango    tinta guache    água sanitária    álcool    banana    pincel    biscoitos 

detergente    farinha    apontador    sabão de coco    shampoo    tapioca    amaciante 



5) Faça uma lista de compras com todos os produtos necessários para uma quinzena, 
incluindo produtos de higiene, limpeza e alimentação. Faça o orçamento de quantos reais 

você gastará com essa compra. 

QUANTIDADE PRODUTO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL A PAGAR  

 

6) No espaço abaixo, faça uma lista de compras com produtos de sua preferência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.slideshare.net/Alvarenga-48/gnero-textual-lista-de-compras-78164918 

Adaptações da Professora Vanda Lúcia Alves da Costa Bolzan. 

 

https://pt.slideshare.net/Alvarenga-48/gnero-textual-lista-de-compras-78164918
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O que é ser cidadão?                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR(A): ________________________________________________________________________ 

ALUNO(A): ____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 

 

CIDADÃO, CIDADANIA 

Regina Célia Villaça 

O que é ser cidadão?                                                                                                   

É nascer, ter um nome,                                                                                                                                    

Ter família , ter onde morar!                                                                                                                          

Muitos nascem apenas..... 

Não tem nome e nem sobrenome                                                                          

Não conhecem a família                                                                                                         

Não têm um lar para morar                                                                                                                                             

Nem comida e escola, nem onde trabalhar.                                                                          

É o Zé , a Maria,                                                                                                                  

O João, a Tiana.                                                                                                                                  

Moram ao Léu,                                                                                                      

Debaixo das pontes 

Sonham um dia                                                                                                      

Ter um documento,                                                                                                

Saber assinar                                                                                                                

E ter um lugar digno para morar.                                                        

Conseguir um trabalho honesto                                                                                            

Colocar os filhos na escola.                                                                                  

Poder dizer com orgulho:                                                                                      

Sou cidadão brasileiro! 

Atividade 1-Responda as perguntas 
abaixo: 

a) Para você o que é exercer a cidadania? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

b)Escreva o nome do primeiro documento 
obrigatório que uma pessoa precisa ter 

quando nasce? 

____________________________________________
____________________________________________ 

c) Converse com seus familiares sobre quais 

documentos uma pessoa precisa ter para 

viver em sociedade. Após a conversa registre 

abaixo:                                                                                

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Atividade 2- Marque com um x, as 

condições indispensáveis para a 

efetivação da cidadania: 

(  ) Ter educação de qualidade.                                

(  ) Saúde para todos.                                                    

(  ) Alto índice de desemprego.                                   

(  ) Respeitar a si e aos outros.                                    

(  ) Conhecer os direitos e deveres.                               

(  ) Não saber ler e escrever.                                       

(  ) Ter moradia.                                                           

(  ) Não ter saneamento básico.                                         

(  ) Ter segurança. 

 

Fonte: 

http://ejalugarfeitopravoce.blogspot.com/p/atividades

-pra-voce-aproveitar-e.html 

Atividades adaptadas pela professora Virgínia 

C. Moulin. 

http://ejalugarfeitopravoce.blogspot.com/p/atividades-pra-voce-aproveitar-e.html
http://ejalugarfeitopravoce.blogspot.com/p/atividades-pra-voce-aproveitar-e.html
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Ética e Cidadania 

Ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. A palavra ética é 

derivada do grego e significa aquilo que pertence ao caráter. A palavra “ética” vem do Grego 

“ethos” que significa “modo de ser” ou“caráter”. 

Você vive isolado do mundo e das pessoas, fazendo o que quer, na hora em que bem 

entende? Provavelmente não, certo? Mesmo sem perceber, você já sabe o que é cidadania: é o 

conjunto de direitos e deveres exercidos por uma pessoa que vive em sociedade. A cidadania é 

justamente essa relação de respeito com o lugar em que a gente vive e as pessoas que fazem 

parte dele. 

Os direitos são os benefícios que uma pessoa possui. Nós temos o direito à vida, direito à 

educação, direito de ser respeitado, etc. Os direitos existem para que cada um de nós tenha uma 

vida digna e decente. 

Já os deveres são as obrigações que devemos cumprir para vivermos em sociedade. São 

deveres nossos: respeitar pai e mãe, tratar todos com boa educação, cuidar dos lugares em que 

vivemos etc. Os deveres existem para organizar a vida em comunidade. Em casa, na escola, na 

rua – em qualquer lugar a gente vai encontrar regras, o que pode ser feito e o que não pode. Sem 

essas regras a convivência ficaria impossível. 

Antigamente a palavra cidadão se referia as pessoas que viviam nas cidades, hoje, essa 

palavra se refere às pessoas que têm seus direitos garantidos e cumpre seus deveres podendo 

morar na cidade ou no campo, ser criança, adolescente, adulto ou idoso, ou seja, todos os 

habitantes de um país são cidadãos. 

Um cidadão consciente é aquele que não se preocupa só com seus direitos, mas com os 

direitos das pessoas com quem convivem em sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua 

cidade, etc. Ele luta para que todos tenham seus direitos respeitados. Para alcançar esses 

direitos, o cidadão consciente pode criar associações de moradores, ser voluntário em projetos 

sociais, ajudar como puder as pessoas com quem convive. 

https://ensinarhoje.com/cidadania-direitos-e-deveres-texto-e-atividades/ 

1) Segundo o texto: 

a)O que é Ética? 

b) O que é cidadania? 

c) Você tem praticado a cidadania? Dê um exemplo: 

d)O que é direito? Cite exemplos. 

e) O que é um cidadão? 

f) O que é um cidadão consciente? 

g) Quais são os direitos que nós temos? 

h) No quarto parágrafo, fala da importância dos deveres que temos que cumprir em vários 

lugares. O que você tem feito para cumprir as suas obrigações? 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A): ________________________________________________________________________ 

ALUNO (A): ____________________________________________________________________________ 

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

 

 

https://ensinarhoje.com/cidadania-direitos-e-deveres-texto-e-atividades/
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MORAL E CIDADANIA 

 

  A palavra ÉTICA vem do grego Ethos que significa caráter, modo de ser.  

A palavra MORAL determina nosso comportamento, ideias de certo ou errado.  

 

Atividade 1-Com base no vídeo “Valores éticos e morais das crianças”. 

 

 

 

 

 

Como deveriam ser nossas atitudes perante as demais pessoas com as quais convivemos na 

sociedade? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Fonte:https://youtu.be/dlXRZ_sE500 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A): ________________________________________________________________________ 

ALUNO (A): ____________________________________________________________________________ 

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

https://youtu.be/dlXRZ_sE500
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A palavra “Ética”, significa “modo de ser” ou “Caráter” e “Cidadania” significa o conjunto de 

direitos e deveres pelo qual o cidadão, o indivíduo está sujeito no seu relacionamento com a 

sociedade em que vive. (https://www.significados.com.br/etica-e-cidadania/) A música abaixo 

nos levará a reflexão para exercer a “Ética e a Cidadania”, precisamos “Fazer o Bem” da 

escritora e compositora Bia Bedran no link: https://www.youtube.com/watch?v=ZVTGIfFGRCY 

 

Fazer Um Bem 
 

Bia Bedran 

 

 

Fazer um bem, fazer um bem 

A quem se quer bem 

E também a quem nem 

Se conhece bem. 

Fazer um bem, fazer um bem 

À tribo 

Ao som e ao silêncio 

A um amigo 

Fazer um bem, ao rio, ao peixe, ao mar 

Ao céu, e às estrelas, ao ar 

À terra 

Ocupar todos os espaços do mal 

Fazendo um bem 

Qualquer bem 

Fazer voltar o tempo 

 

 

 

Como o super-homem 

Pra fazer um grande bem. 

Fazer um bem ao velhinho 

E ao neném 

Abrir os braços e abraçar alguém 

Fazer um bem ao rico 

E a quem nada tem 

Saber o quanto é grande 

Um pequeno bem 

Fazer um bem à casa 

À rua e ao país 

Aos nossos filhos, sempre, aos nossos pais 

Fazer um bem, fazer um bem 

A si mesmo 

Fazer um bem a si mesmo 

https://www.vagalume.com.br/bia-bedran/fazer-um-bem.html

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A): ________________________________________________________________________ 

ALUNO (A): ____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

https://www.significados.com.br/etica-e-cidadania/
https://www.youtube.com/watch?v=ZVTGIfFGRCY
https://www.vagalume.com.br/bia-bedran/
https://www.vagalume.com.br/bia-bedran/fazer-um-bem.html


Atividade 

A música é linguagem falada, um poema que nos leva a refletir em nossa realidade, dispõe 

pensamento e sentimento. A música “Fazer o Bem” nos faz pensar alguns Valores éticos e morais 

que podemos fazer para ter um mundo melhor. De acordo com a letra da música monte um cartaz 

em seu caderno de desenho, você poderá recortar as  imagens de revistas ou jornais, ou então 

imprimir algumas que estão disponíveis na internet, mas todas devem mostrar ações boas, ou 

seja: Solidariedade, Afeto, Compaixão, Cooperação, Amor, Respeito, dentre outras.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=56766 

Veja a seguir algumas sugestões:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bons Estudos!!! 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=56766
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Veja o texto abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Springpoems/citaçâoes,rimas,palavras-br.pinrest.com  ou  owlisbrbooks.com>2018/04/13 

 

Atividades 

 

1) Relacione as colunas: 

a) Open a book                                        

b) And you will find                                   

c) People and places of every kind 

d) And you can be                                    

e) Anything you want to be 

f) And you can share 

 

2) Ligue as palavras: 

a) Book                                             • para você 

b) Wonders                                       • palavras 

c) Too                                               • também  

d) Words                                           • livro 

e) Read                                             • lê 

f) To you                                          • maravilhas 

3- Complete em Inglês as palavras faltando no versos do texto: 

a. Open a ______________________. Abra um livro 

b. And I __________________ too. E eu também abrirei 

c. You read _____________ me. Você lê para mim 

d. And I´ll ______________ to you!  E eu lerei para você! 

Fonte: Spring poems/citaçâoes,rimas,palavras-br.pinrest.com  ou  owlisbrbooks.com>2018/04/13 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A)_________________________________________________________________________ 

ALUNO (A):____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS 

(  ) Qualquer coisa que você quiser ser. 

(  ) E você pode ser. 

(  ) Abra um livro. 

(  ) E você encontrará 

(  ) Pessoas e lugares de todos tipos 

(  )  E você pode compartilhar 
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“Jogo de argolas recicláveis.” 

Na nossa atividade de hoje além de desenvolver o raciocínio e a coordenação motora, 

vamos ensinar as crianças a importância de preservar a natureza e como ser cidadãos 

conscientes no futuro, através de atividades com materiais recicláveis. 

Lembrando que através de jogos e brincadeiras também é possível preparar o caráter das 

crianças, ensinando-as de forma simples e divertida a respeitar regras, formando um cidadão de 

ética para o futuro. 

Vamos precisar de: 

 Garrafa Pet : pode ser as garrafas pet da atividade Boliche que já fizemos 
anteriormente; 

 Papel velho que possa ser amassado : Jornal, revistas ; 

 Fita adesiva  
 

Vamos lá ! 

● Para fazer as argolas vamos amassar o papel, enrolar e fazer um círculo. Em seguida 

vamos passar a fita em todo círculo de papel para não desmanchar na hora de brincar. 

 

Fonte :https://delas.ig.com.br/filhos/passo-a-passo-faca-um-jogo-de-argola-de-sucata/n1597412107085.html 

 

Vamos posicionar a garrafa (que será nosso alvo) a uma determinada distância e tentar 

acertar a argola na garrafa.  

Regra do jogo: Cada participante pode ter 5 tentativas de acertos. Lembrando que 

conforme a criança for melhorando a pontaria, coloque mais distante a garrafa. 

O objetivo é acertar o maior número de argolas no alvo. 

 

Fonte: https://delas.ig.com.br/filhos/passo-a-passo-faca-um-jogo-de-argola-de-sucata/n1597412107085.html 

Com adaptações professora Dayane Perim. 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “________________________________________________” 

PROFESSOR (A)_________________________________________________________________________ 

ALUNO (A):____________________________________________________________________________ 

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

https://delas.ig.com.br/filhos/passo-a-passo-faca-um-jogo-de-argola-de-sucata/n1597412107085.html
https://delas.ig.com.br/filhos/passo-a-passo-faca-um-jogo-de-argola-de-sucata/n1597412107085.html
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