
 

             A MENINA QUE DESENHAVA 

Em uma cidadezinha do interior, vivia uma menina chamada Isabela. 

Isabela morava com seus pais e seu irmãozinho. Ela adorava desenhar. 

Vivia desenhando. 

Sua cidade era muito bonita, tinha um parque cheio de árvores, pássaros e um 

lago com muitos peixinhos coloridos. Isabela adorava a natureza que havia em  
sua volta.  

O céu de lá era de um azul tão azul, mas tão azul que contrastava com aquelas 

nuvens tão branquinhas.  

E o ar? O ar dava gosto de respirar de tão puro. 

Mas a medida que Isabela crescia, sua cidade também crescia. Mas tinha um problema; a cidade dela crescia 

desordenadamente, e por isso foi acontecendo uma coisa horrível. 

De repente as árvores foram  desaparecendo e em seus lugares foram 

surgindo prédios, foram surgindo fábricas, lojas e outras coisas mais. 

Então, Isabela começou a ficar muito preocupada, pois aquelas cores que  

ela tanto gostava, o verde das árvores, o azul do céu, o vermelho das flores, 

aos poucos foram desaparecendo. Foi aí que ela teve uma ideia; antes que  

todas aquelas cores deixassem de existir, ela foi desenhando e pintando, que 

era  pra não esquecer nunca mais de como era toda aquela natureza que um dia existiu ali. [...] 

Márcia Hazin  

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

1) O texto aborda sobre um problema ambiental existente em nosso planeta. Que problema 

ambiental é esse? 

_________________________________________________________________________ 

2) Como era a cidade de Isabela? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

3) Segundo o texto, quais mudanças foram provocadas no ambiente com a chegada das 

fábricas, das construções em áreas verdes na cidade que a menina desenhava? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4) Que outras atitudes poderiam ter sido tomadas por Isabela para mudar a situação da 

cidade? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE 3º ANO 

Período: 25/05/2020 a 29/05/2020 

Escola Municipal de Educação Básica________________________________________________ 

Professor (a):_____________________________________________________________________________ 

 

Aluno(a): _____________________________________________________ 

 



5) Faça uma ilustração do texto: 

 

 

 

 

 

 

 FALANDO SOBRE A NATUREZA 

 Escolha um dos temas abaixo e escreva um texto sobre ele.   

 Não esqueça de dar um título ao seu texto, utilizar sinais de 

 pontuação necessários e fazer a paragrafação. 

 Preservação da natureza. 

 Animais. 

 Água. 

 O que mais gosta na natureza? 

 Por que a natureza é tão importante? 

 

__________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

https://br.pinterest.com/pin/27725353936915147/ 

https://www.slideshare.net/pauloalvesdearaujo 

ttps://br.pinterest.com/pin/606860118517307387/ 

https://sites.google.com/site/importanciadaaguananossavida/avaliao 

ttps://www.canstockphoto.com.br/crianças-árvore-abraça-9678007.html 

 

Faça suas atividades com carinho e dedicação. Beijos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/27725353936915147/
https://www.slideshare.net/pauloalvesdearaujo
https://sites.google.com/site/importanciadaaguananossavida/avaliao


 

 

Leia com atenção e responda: 

 

1) Cristiano ganhou a metade das bolinhas de Carlos. Se Carlos tem 24 bolinhas, quantas 

bolinhas Cristiano recebeu?                    

Cálculo             R: Cristiano recebeu ______ bolinhas. 

 

2) Qual é a metade de 18?                                

 Cálculo R: A metade de 18 é ______. 

 

3) Antônio tem 26 figurinhas e quer dividir essa quantidade ao meio. Quantas figurinhas terão 

cada uma das partes?                            

Cálculo R: Cada uma das partes terá ______ figurinhas. 

 

4)  Observe e responda: 

TABELA DE PREÇOS                   

LARANJA (Kg) R$ 2,00 

BANANA (Kg) R$ 2,00 

BATATA (Kg) R$ 2,50 

CENOURA (Kg) R$ 3,00 

ABÓBORA (Kg) R$ 1,50 

 

a) Qual é o produto mais caro?    

Cálculo R:_______________________________________. 

 

b) Qual é o produto mais barato?   

Cálculo R:________________________________________. 

 

c) Quanto vou gastar se comprar todos os produtos? 

Cálculo                                     R: Vou gastar R$ _________________.           

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 



5) Observe: 

a) Qual a cédula de real que apresenta o maior valor?  _______________________________ 

b) Qual a cédula de real que apresenta menor valor? ________________________________ 
 

c) Some as cédulaspara descobrir o valor acima. __________________________________ 
 
6) No mercado, um pacote de arroz custa R$ 15,00. Comprei três pacotes. Quanto vou gastar?                                             
Cálculo                                           R: Irei gastar R$ _________. 
 
 
7) Resolva as operações (não esqueça de armar as continhas) : 
a) 846 - 337 = ___________  
b) 984 – 566 = ___________ 
c) 356 + 137 = ___________  
d) 451 + 438 = ___________ 
 
8) Veja a quantidade de pães que uma padaria vendeu durante uma semana e responda:  
 

 

a) Quantos pães foram vendidos no domingo e na segunda juntos? ______________ 

b) Em que dia da semana foram vendidos mais pães? _________________________ 

c) Em quais dias da semana foram vendidos uma dezena de pães? 

 

 

www.acessaber.com.br acessado em 19/05/2020. 

https://acessaber.com.br/atividades/matematica-leitura-de-graficos-e-tabelas-3o-ano/ 

Adaptações realizadas pela Professora Regente. 
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Processos que danificam o solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecycle.com.br/2753-poluicao-do-solo      /          https://alunosonline.uol.com.br/geografia/queimadas.html 
https://conhecimentocientifico.r7.com/erosao-o-que-e-o-que-causa-e-quais-as-consequencias-para-a-terra/ 
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-desmatamento.htm//http://4.bp.blogspot.com 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS 

Atividade 1 - Faça a leitura do texto: Hoje em 

nossos estudos iremos falar sobre os principais 

processos causados pelo homem, que danificam 

o solo, que são: as queimadas, o desmatamento, 

erosão e a poluição do solo por diversos fatores. 

Desmatamento: Também chamado de 

desflorestamento, consiste na retirada da 

cobertura vegetal parcial ou total de um 

determinado lugar. Enquanto alguns enxergam 

essa prática como uma ação necessária ao 

suprimento das necessidades do ser humano, 

outras apontam o desmatamento como um dos 

maiores problemas ambientais da atualidade. A 

retirada da cobertura vegetal está relacionada a 

diversas causas, como a urbanização, 

mineração e expansão do agronegócio, e seus 

impactos são inúmeros. 

Queimadas: São mais frequentes em áreas rurais 

que praticam técnicas rudimentares de preparo da 

terra. Quando existe uma área na qual se 

pretende cultivar, o produtor queima a vegetação 

para limpar o local e preparar o solo. Esse recurso 

não requer investimentos financeiros. 

Erosão: É um sistema natural que desgasta o 

solo e as rochas, cujo material é levado para 

outros lugares. O homem pode interferir no ritmo 

desse desgaste com agressões ao meio ambiente 

ou práticas agrícolas incorretas. Ela pode se dar 

por diversas maneiras, pela ação da chuva, pelo 

vento, sendo também verificada na região costeira 

e nas geleiras. 

Poluição: A poluição do solo, também chamada 

de contaminação do solo, é causada pela 

introdução de químicos ou alteração do ambiente 

do solo pela ação do homem. Essas substâncias 

químicas levam à poluição do solo e, direta ou 

indiretamente, à poluição da água e do ar. 

 

 

Atividade 2 - Desembaralhe as sílabas e descubra: 

 Nomes de processos que podem danificar o solo: 

                                                                                                

___________________ 

                                                                                

___________________ 

 

                                                    _________________  

 

_________________                                                

ta     men     des 
to    ma 

são     e       ro 

das  queima 

lu    ção    i      po 

Atividade 3 

a) Que nome recebe o desgaste do solo provocado pela 

ação do vento e da chuva:                                  

(     ) erupção   (     ) erosão    (     ) ebulição 

 

b) Quais destes solos estão mais protegidos desse tipo de 

desgaste? 

(     ) Os solos desmatados.                                            

(     ) Os solos cobertos por vegetação.  

 

c) Qual destes anúncios apresenta a descrição de um 

terreno com solo mais protegido contra desgastes 

naturais? Por quê?                                                                                              

AB 

 

 

_______________________________________ 

 

 Atividade 4 –Em sua opinião, você acha que a ação do homem está correta? Justifique sua resposta. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

https://www.ecycle.com.br/2753-poluicao-do-solo
https://alunosonline.uol.com.br/geografia/queimadas.html
https://conhecimentocientifico.r7.com/erosao-o-que-e-o-que-causa-e-quais-as-consequencias-para-a-terra/
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-desmatamento.htm


 

 

 

 

BAIRRO 

O bairro é uma parte da cidade. 

As pessoas que vivem num mesmo bairro formam uma comunidade. 

Nas cidades grandes há muitos bairros. 

Quando um bairro fica muito afastado do centro da cidade, dizemos que ele fica na periferia ou no 
subúrbio. 
 
Os bairros podem ser: 

 Residenciais: a maior parte das casas são residências. 

 Comerciais: predominam os estabelecimentos comerciais. 

 Industriais: são aqueles onde há muitas fábricas. 
 
A Associação de Bairro é um grupo de moradores que lutam por melhorias no bairro. 
 

https://www.martinsfontespaulista.com.br/caderno-do-futuro-historia-e-geografia-3-ano-441948.aspx/p 
 

1) Relacione: 

(1) Bairros Residenciais  (    ) São aqueles onde há muitas fábricas. 
(2) Bairros Comerciais (    ) A maior parte das casas são residências. 
(3) Bairros Industriais  (    ) Predominam os estabelecimentos comerciais. 
 
2) Dê um passeio onde vive e marque com um x o que tem no seu bairro ou na 
comunidade: 
 
(     ) Farmácia       (    ) Casas      (    ) Praça          (    ) Posto de saúde       (    ) Escola 
(     ) Restaurante   (    ) Pizzaria    (    ) Biblioteca    (     ) Agência Bancária   (    ) Igreja 
(     ) Correio           (    ) Quadra     (    ) Lojas           (     ) Campo de futebol    (    ) Mata 
 
 
3 - O que não tem no seu bairro /comunidade que você gostaria que tivesse? 
______________________________________________________________________________ 
 
 
4 - O que é bairro? 
______________________________________________________________________________ 
 
5 - Responda com atenção as perguntas abaixo:  

a) Qual o nome do bairro/comunidade onde você mora? _________________________________ 

b) Onde vou quando fico doente?___________________________________________________ 

c) Onde sentamos para conversar?__________________________________________________ 

d) Onde papai busca dinheiro?_____________________________________________________ 

e) Onde vou orar?_______________________________________________________________ 

f) Onde mamãe faz compras?______________________________________________________ 

g) Onde vou estudar?_____________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

https://www.martinsfontespaulista.com.br/caderno-do-futuro-historia-e-geografia-3-ano-441948.aspx/p


 

 

OLÁ GALERINHA!!! ESTA ATIVIDADE PODE SER PRODUZIDA NO CADERNO DE 
DESENHO. 

Recorte e Colagem – Figura fragmentada 

 

Escolha uma figura de gibi, revista, livro de recorte ou jornal. Recorte-a em várias partes 

(figuras geométricas). Cole as partes sobre uma base (caderno de desenho), deixando um 

espaço entre as partes. 

Nesta atividade os alunos deverão prestar bastante atenção. É como um quebra-cabeça, 

portanto, se alguma parte for colocada fora do lugar, a figura inicial não se formará. 

Veja o exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://acrilex.com.br/portfolio-item/a-arte-de-recortar-e-colar-oficina/ 

 

 

 

ATIVIDADES DE ARTE 

https://acrilex.com.br/portfolio-item/a-arte-de-recortar-e-colar-oficina/


 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/241013017537914985/ 

1) De acordo com o poema Amizade, responda: 

a) O que o texto diz sobre ser amigo? 

______________________________________________________________________________ 

b) Você tem amigos?  ____________________________________________________________ 

c) Como cresceu a amizade de vocês? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Complete de acordo com o texto acima: 

a) A ________________é tão forte como o brilho do sol. 

b) Tão grande como a ___________________________. 

c) Tão__________________ como a paisagem mais bela. 

 

ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO 

Leia o texto abaixo que tem como tema AMIZADE. 

Amizade 
 

A amizade nasce de um sorriso sincero, 

Cresce aos poucos, 

E quando estimada fica impossível de não tê-la 

mais. 

A amizade é tão forte como o brilho do sol, 

Tão grande como a lua, 

Tão admirada como a paisagem mais bela. 

A amizade cobiça fielmente a sinceridade, 

Alimenta a cumplicidade e devora a alegria. 

A amizade é algo indecifrável, 

Como uma língua sem tradução. 

Amizade é presente dos céus 

E a compreensão dos sonhos. 

Ser amigo é ter prestígio 

Ter conceito de companheirismo, 

Benevolência perfeita. 

A amizade é dotada de compreensão, 

Completa de fiel felicidade. 

Márcio Chagas Santos 

 

“UM BOM AMIGO SABE COMPARTILHAR 

A ALEGRIA DO OUTRO”.  

Assista ao vídeo “BOB ZOOM: A AMIZADE” 

clicando no link abaixo. 

https://youtu.be/gOIV7UuuBMo/ 

 

 

 

https://www.istockphoto.com/pt/vetorial/ki

ds-drawing-friends-greetig-card-

gm644186306-116811795 

https://br.pinterest.com/pin/241013017537914985/
https://www.pensador.com/autor/marcio_chagas_santos/
https://youtu.be/gOIV7UuuBMo/
https://www.istockphoto.com/pt/vetorial/kids-drawing-friends-greetig-card-gm644186306-116811795
https://www.istockphoto.com/pt/vetorial/kids-drawing-friends-greetig-card-gm644186306-116811795
https://www.istockphoto.com/pt/vetorial/kids-drawing-friends-greetig-card-gm644186306-116811795


 

Brincadeira “SOPROCOPO” 

 Vídeo aula com a brincadeira “SOPROCOPO” (atividade de controle da respiração). 

A atividade de hoje é uma brincadeira que vai exercitar os pulmões. Vocês sabiam que os 

exercícios físicos melhoram a capacidade pulmonar? 

De uma maneira super legal, vamos trabalhar o fortalecimento dos pulmões, a persistência, 

a concentração e a coordenação motora. 

 

SOPROCOPO  

Vamos precisar de: 

 Copos descartáveis; 

 Canudo, tubinho de caneta vazio; 

 Fita, barbante; 

 Papel. 

A nossa brincadeira de hoje é muito simples, vamos precisar de pouquíssimo espaço,  

apenas de uma mesa . 

Para começar, vamos fazer uma marcação com a fita adesiva, o objetivo é soprar os copos 

até que eles cheguem ao outro lado. 

Com o nosso pedacinho de papel vamos fazer o contrário do que fizemos com o copo, 

vamos puxar e prender a respiração, dessa maneira ele irá ficar agarrado no canudo,  vamos 

tentar levá-lo para o outro lado da mesa. 

Fonte:  https://www.youtube.com/watch?v=Xd80JqL6kiU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

https://www.youtube.com/watch?v=Xd80JqL6kiU


 

1) Complete os traços com o nome das frutas em inglês: 

a) maçã: __   __   __   __  

b) limão: __   __   __   __  __ 

c) laranja: __   __   __   __   __  __ 

d) morango: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

e) melancia: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

f) banana: __  __  __  __  __  __   

 

2) Escreva as frases na ordem correta: 

Exemplo: is – red – apple – the The apple is red 

a) is – banana – yellow – the : ______________________________________________________ 

b) green – the – lemon – is : _______________________________________________________ 

c) grape – is – the – purple : _______________________________________________________ 

d) the – is – red – strawberry: ______________________________________________________ 

 

3) Relacione as frutas com as suas cores: 

a) apple                                      (  ) yellow  

b) lemon                                     (  ) red  

c) banana                                   (  ) purple  

d) grape                                      (  ) orange  

e) tangerine                                 (  ) green 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE INGLÊS 
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