
ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
CADA UM COM SEU JEITO, CADA JEITO É DE UM! 

Autora: Lucimar Rosa Dias 
Ilustradora: Sandra Beatriz Lavandeira 
Editora: Alvorada 
 
O livro infantil conta a história de Luanda, uma menina negra muito sapeca e 

vaidosa que adora o seu cabelo crespo onde envolve todos da família nos 

diversos penteados que inventa para desfilar sempre linda na escola. Foi seu pai 

quem escolheu esse nome para ela por acreditar que ela seria tão linda quanto a 

cidade africana que ele conheceu quando era jovem. A leitura promove o reconhecimento e a valorização 

das diferenças e das características pessoais que fazem de cada indivíduo um ser único e que deve ser 

amado do jeitinho que é. 

1) Responda: 

a) Quem é personagem principal da 

história?__________________________________________________ 

b) Qual o assunto do 

livro?_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

c) Por que a menina recebeu o nome de Luanda? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

PERSONAGEM PRINCIPAL 

2) Escreva seis características da personagem. 

 

 
Nome da personagem 

_____________________________ 

 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________

_ 

 

ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE 3º ANO 

Período: 18/05/2020 a 22/05/2020 

Escola Municipal de Educação Básica ________________________________________________ 

Professor:_________________________________________________________________________________ 

 

Aluno(a): _____________________________________________________ 



 

3) Você gostou da personagem? Por quê? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Leia. 

 

 
No Livro “Cada um com seu jeito, cada jeito é de um!” Aparecem substantivos próprios e substantivos 

comuns. 

Retire do texto: 

a) Um substantivo próprio: ____________________ 

b) Três substantivos comuns: _________________________________________________________ 

 

Veja os desenhos e escreva:   ou   . 

 

 
Fonte: https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2019/11/projeto-do-livro-cada-um-com-seu-

jeito.html 

wwwclickseducativos.com.br 

escolaeducação.com.br 

 

SUGESTÃO DE LEITURA:http://atempa.org.br/wp-content/uploads/2018/11/CADA-UM-COM-SEU-JEITO-

CADA-JEITO-%C3%89-DE-UM-.pdf 

 

COMUM PRÓPRIO 
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ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

 

1) Em uma votação em sala de aula a questão proposta foi a seguinte:  

Qual é o seu animal doméstico preferido? 

 

 

 

 

 

 

 

 2) Responda pesquisando na tabela da questão 1, a tabela acima: 

a) Qual animal foi o mais votado? Quantos votos ele teve? 

  

b) Qual animal recebeu  7 votos? 

  

c) Quantos alunos votaram? 

  

3)  Observe o gráfico de barras abaixo:  

 

a) Quem assistiu mais filmes? ______________________________________________ 

b) Quantos filmes Débora assistiu? __________________________________________ 
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André Débora Fábio Luiz

Animal Anotações com marcas Número de votos 

Cachorro I IIIIIIIIIII 12 

Gato I IIIIIII  

Pássaro  7 

Tartaruga I II  



c) Quantos filmes André assistiu? ____________________________________________ 

d) Quantos filmes Luiz assistiu? _____________________________________________ 

e) Qual é a soma total de filmes assistidos pelas crianças? ________________________ 

f) Qual é o total de filmes assistidos por Luiz e André? ___________________________ 

g) Qual é o total de filmes assistidos por Débora e Fábio? _________________________ 

h) Quantos filmes Fábio viu a mais que Luiz? __________________________________ 

i) Quantos filmes Fábio assistiu a mais que Débora? _____________________________ 

j) Quantos filmes Fábio assistiu a mais que André? ______________________________ 

 

4)  Escreva os números de 10 a 20 em ordem: 

 

a) Crescente 

____ < ____ < ____ < ____ < ____ < ____ < ____ < ____ < ____ < ____ < ____  

 

b) Decrescente 

____ > ____ > ____ > ____ > ____ > ____ > ____ > ____ > ____ > ____ > ____  

 

 

5) Descubra o “segredo” de cada sequência e continue completando. 

 

 
 

6)  Resolva as operações: 

a) 447 – 337 =    

b) 784 – 569 =  

c) 562 + 139 =        

d) 551 + 478 =  

Fonte de pesquisa: https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-graficos-

e-tabelas-adicao-e-subtracao-3o-ano/ acesso em 09/05/2020 
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Como estudamos sobre o solo anteriormente em nossas aulas, agora iremos estudar sobre 

os tipos de solo. 

Alguns fatores fazem com que os solos sejam diferentes uns dos outros: o clima  e o relevo da 

região onde ele está, o tipo de rocha que o formou e a quantidade de material orgânico presente 

nele ajudam a determinar que tipo de solo teremos ali. Observe abaixo: 

  

 

 

 

Atividade 1 - Agora, vamos exercitar o que aprendemos. Numere a 2ª coluna de acordo 

com a 1ª: 

(1)  Solo humífero                              (   ) Deixa a água passar rapidamente. É seco e pode apresentar                       

            cores variadas. 

(2) Solo argiloso                                 (   ) Tem a cor escura resultante da decomposição dos restos de 

      animais e vegetais mortos. É uma terra excelente para a  

      agricultura. 

(3) Solo calcário                          (   ) É um solo bastante encontrado no Brasil. É rico em cálcio. 

(4) Solo arenoso                                 (   ) É uma terra fofa, macia e rica em argila. 

Atividade 2 – Coloque V para verdadeiro e F para falso:                                                                                                                                                         

(   ) Todo solo é igual.                                                                                                                                                                                                                

(   ) O solo serve como abrigo para minhocas, bactérias, tatus....                                                                                                                                     

(   ) O solo é um lugar que tem pouca vida.                                                                                                                                                                           

(   ) É no solo que as plantas e os seres vivos se desenvolvem. 

Fontes:     www.novaeescola.org.br 

www.misturadealegria.blogspot.com 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS 

Solo rico em areia: É pobre em nutrientes. Os espaços formados entre os 

grãos de areia faz com que esse seja um solo muito permeável e, 

consequentemente muito seco. 

Solo rico em húmos: Chamado em alguns lugares de terra preta, esse tipo 

de solo é muito rico em nutrientes, pois contém grande concentração de 

material orgânico. 

Solo rico em argila: Tem bastante nutrientes e é impermeável por causa de 

seus grãos pequenos e compactos. 

Solo rico em calcário: Tem muitas partículas rochosas em sua composição, 

o que faz dele um solo também bastante permeável e seco. É muito pobre 

em nutrientes. 

http://www.novaeescola.org.br/
http://www.misturadealegria.blogspot.com/


 

 

 

 

Conteúdo: Abolição da escravatura 

Abolição da escravatura 

No dia 13 de maio comemora-se no Brasil a Abolição da Escravatura. Foi nessa data em 

1888, que foi sancionada a Lei Áurea, a lei que acabou com a escravatura no Brasil. Quem 

assinou a lei da Abolição da Escravatura foi Dona Isabel, princesa imperial do Brasil.  

O Brasil foi o último país livre da América a abolir totalmente a escravatura.  

 

História da Abolição da Escravatura 

A escravatura foi prática comum no Brasil desde o período colonial até ao fim do Império. A 

maior parte dos escravos era proveniente do continente africano, mas uma parte da população 

indígena brasileira também sofreu escravidão. Os escravos eram usados principalmente na 

agricultura.  

A Lei Áurea, que pretendia acabar de forma definitiva com a escravidão no Brasil, foi 

precedida por uma série de outras leis, que foram começando a libertar os escravos e retirar 

poderes dos fazendeiros. A Lei Áurea, que significou a Abolição da Escravatura, não foi 

consensual, porque significou uma “crise nas lavouras” para os latifundiários.  

 

https://sosprofessoratividades.com/abolicao-da-escravatura/ 

1- Responda:  

a) Durante qual período a escravatura foi uma prática comum no Brasil? 

b) Qual o nome da lei assinada pela princesa?  

c) De qual continente era proveniente a maior parte dos escravos?  

d) Qual foi a outra etnia (povo) que também sofreu com a escravidão no Brasil?  

e) Qual é o nome da princesa que assinou a Lei Áurea? 

 

 

 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

https://sosprofessoratividades.com/abolicao-da-escravatura/


 

Atividade Figura Geométrica Contorno da Mão Colagem 

As formas Geométricas Planas são: 

 

Atividade 

Utilize a criatividade e forme uma linda árvore acompanhando o exemplo: 

 

 

Em seu caderno de desenho comece com o contorno da mão e parte do braço formando o 

tronco da árvore e pinte de marrom. Em seguida as formas podem ser feitas com sobras de 

retalho de papel colorido, Eva, retalho de tecidos, até mesmo recorte de livros, revistas, jornais, 

encarte de propaganda e embrulho de presentes, desenhe as formas geométricas planas e 

recorte e forme a copa da árvore. 

 

FONTES: WWW.IDEIACRIATIVA.ORG/2014/09 

 

http://amigasdaedu.blogspot.com/2009/10/arte-recorte-e-colagem-com-figuras.html?spref=pi 

 

 

ATIVIDADES DE ARTE 

http://www.ideiacriativa.org/2014/09
http://amigasdaedu.blogspot.com/2009/10/arte-recorte-e-colagem-com-figuras.html?spref=pi


 

 

A IMPORTÂNCIA DO AMOR 

 

 

 O Amor é o sentimento mais bonito que o ser humano possui.  É com amor que devemos 

fazer tudo: trabalhar, estudar e brincar. Devemos amar principalmente as pessoas de nossa 

família e amigos. 

 Devemos tratar com amor todos os animais, respeitando cada um e o seu direito de um 

lugar no mundo. 

 

 

1) Copie da tabela abaixo o que não deveria existir se todos aprendêssemos a sermos justos 

e amar de verdade: 

 

 

 

 

  

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

https://profissaomestre.com.br/atividades-de-ensino-religioso/ 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO 

Inveja                             Alegria                          Sequestro                        Carinho 

Injustiça                         Assalto                          Fome    Bondade 

Paz           Amizade                        Roubo                             Respeito 

Abandono                     Egoísmo                        Guerra                             Solidariedade 

https://profissaomestre.com.br/atividades-de-ensino-religioso/


  

Na atividade de hoje vamos trabalhar o equilíbrio de forma divertida, com 

materiais e com o espaço que temos em casa. 

 

AMARELINHA ADAPTADA  

Vamos precisar de: 

 Tampinhas de garrafa. 

 Giz, fita adesiva, linha ou o que tiver disponível para fazer a marcação no 

chão. 

 Balde. 

Vamos começar fazendo uma marcação no chão, como se fosse uma 

amarelinha, em seguida colocar bolinhas de papel, ou tampinhas intercalando os 

quadradinhos, no final do percurso uma pessoa fica segurando um balde suspenso 

no ar por uma linha, que fará o papel de pêndulo, onde devemos acertar as 

tampinhas ou bolinhas de papel.  

O objetivo vai ser passar por todos os quadrados se equilibrando em um pé só, 

sem pisar onde estão as tampinhas. 

No fim arremessar a bolinha de papel ou a tampinha acertando no balde.  

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=N3915y4Gahg 

Com adaptações da professora Dayane Perim 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

https://www.youtube.com/watch?v=N3915y4Gahg


 

 

1) What is that? O que é isso? 

Ex: Lemon: That is a lemon. Isso é um limão. 

a) Banana      __________________________________ 

b) Pear           __________________________________ 
c) Grape__________________________________ 

d) Strawberry__________________________________ 

 

2) Coloque em ordem as letras e forme as palavras: 

Ex: p-l-e-a-p-   apple ( maçã )  

a) r– a – g – n – o – e  ____________        (________) 
b) e-   a  -  r  -  p              ____________        (________) 
c) a– b – n – a – n – a      ____________        (________) 
d) m– o – l – n – e            ____________        (________) 
e) e– r – a – g – p            ____________        (________) 

 

3)  Relacione as colunas:  

 

a) I like pear.                              ( ) Eu gosto de laranja. 

b) I like grape.                            ( ) Eu gosto de morango. 

c) I like apple.                            ( ) Eu gosto de pera. 
d) I like orange.                          ( )Eu gosto de uva. 

e) I like strawberry.              ( ) Eu gosto de maçã. 

 

 

 

Referência Bibliográfica: 

NYARADI, Cesar de Oliveira. Marcha Criança Ensino Fundamental. Volume: 1. São Paulo. 

Editora: Scipione. 2014 
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