
ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS - TURMA 3º ANO 

PERÍODO: 28/09/2020 A 02/10/2020 

 
 
 
 

A primavera voltou! 

Venham ver! 

Venham ver durante a noite,  

As coisas que aconteceram! 

Nos ramos daquela árvore, 

Folhinhas novas nasceram.  

 

1)  Leia o poema com atenção e responda as questões: 

a) A que estação do ano se refere este poema? _______________________________________ 

b) O que aconteceu com os ramos das árvores? _______________________________________ 

c) Onde os passarinhos construíram os ninhos? _______________________________________ 

 

2) Quais as palavras que rimam? 

a) Na primeira estrofe:   _____________, _______________ 

b) Na segunda estrofe:  ______________, ______________, ______________, ______________. 

 

 

 

 
3) No verso: “Veio o sol... Fugiu o frio.” O eu lírico usou uma linguagem poética para passar uma informação. 

Marque a resposta certa: 

a) (   ) O eu lírico quis dizer que o frio ficou com medo do sol, pois isso deixa o texto  legal. 

b) (   ) O eu lírico não sabia o que estava dizendo, escreveu as palavras por achar engraçado. 

c) (   ) O eu lírico estava querendo dizer que o inverno acabou de um modo poético. 

 

 

 

 
 

4) Escreva o antônimo das palavras abaixo: 
a) noite: _______________      c) novas: _______________    d) construir: _________________ 

5) Hoje em nossa aula de Ensino Religioso vamos agradecer a perfeição da natureza que nos presenteia 

com essa estação maravilhosa que é a primavera. 

O Projeto “ Passear? Só com poesia...” Traz o tema: As primaveras da minha vida! 

Olhe  ao seu redor,  a paisagem em sua janela, o colorido do seu quintal... Sinta o clima,  veja as ávores, as 

flores...  você produzirá uma linda poesia com a beleza encontrada na primavera  do seu quintal, da sua rua, 

do seu bairro... Seu poema ficará encantador! Não esqueça dos sinais de pontuação, de brincar com as 

palavras utilizando rimas. Faça quantos versos e quantas estrofes achar necessário. 

https://www.slideshare.net/guest01dcd43f/a-primavera-voltou- adaptado pela professora Marcia Lial 
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No carvalho os passarinhos, 

Já construíram o ninho; 

O salgueiro ao pé do rio 

De mil botões se enfeitou.  

Veio o sol... Fugiu o frio. 

A primavera voltou!            
 

( Autor desconhecido) 

 

A primavera é uma das quatro estações do ano. Ela ocorre após o inverno e antes do verão.  

Tem início no dia 23 de setembro e termina no dia 21 de dezembro. 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “________________________________________________” 

PROFESSOR(A)__________________________________________________________________________ 

ALUNO(A):_____________________________________________________________________________ 

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

 

 

SINÔNIMO é a palavra que quer dizer a mesma coisa. São palavra diferentes que tem o mesmo significado. 
Ex: As meninas estão sempre ALEGRES. / As meninas estão sempre CONTENTES. 
    

 

 
ANTÔNIMO São palavras que tem o sentido contrário de outra. São palavras diferentes com o significado oposta.  
As meninas estão sempre ALEGRES/ As meninas estão sempre TRISTES. 

 



PERÍODO: 28/09/2020 A 02/10/2020 HISTÓRIA/GEOGRAFIA/CIÊNCIAS 

 

Texto1 – A Primavera 

 

A primavera é uma das quatro estações do ano. Ela ocorre após o inverno e antes do 

verão, tendo início no dia 23 de Setembro e com término no dia 21 de Dezembro. 

É uma época que acontece o florescimento de várias espécies de plantas. Portanto, é 

um período em que a natureza fica bela, presenteando o ser humano com flores coloridas e 

perfumadas. Durante esta estação, a temperatura vai aos poucos aumentando. 

      Algumas flores que se destacam na primavera: Rosa, girassol, margaridinha, orquídea, 

jasmim, hortênsia,      helicônia, alamanda, clívia, gérbera, hibisco, gazânia, jasmim-estrela, 

lágrima-de-cristo, boca de leão , crisântemo, frésia, Estefânia, narciso, violeta, dedaleira , dama-da-

noite.  

Texto 2: Movimento de translação e Rotação 

 

 

      ATIVIDADES 

1)  De acordo com os textos que você leu, responda: 

a) Qual é o assunto do primeiro texto? E do segundo? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b) Qual data e mês se inicia a primavera? 

_________________________________________________________________________ 

c) O que ocorre na primavera? __________________________________________________ 

 

Rotação e translação são os dois principais e 

mais conhecidos movimentos realizados pelo 

planeta Terra. Juntos, eles são responsáveis por 

uma infinidade de fenômenos que se manifestam 

na atmosfera e na litosfera, interferindo no 

clima, no relevo e até na duração dos dias e 

das noites. 

 
A translação é o 

movimento que a Terra 

realiza em torno do Sol, 

sendo que ela demora 

365 dias, 4 horas e 

alguns minutos para 

completá-lo. Esse 

movimento é o 

responsável direto pela 

existência das estações 

do ano. 

Rotação é o nome do 

movimento realizado 

pelo planeta Terra em 

torno do próprio eixo no 

sentido de oeste para 

leste. Este é o 

movimento que 

determina a sucessão 

dos dias e noites. 

 



d) Quais são as flores que se destacam na primavera?  

_________________________________________________________________________ 

e) Qual é o nome dos principais movimentos realizados pelo planeta terra? Qual a importância 

desses movimentos? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

f) Qual é o movimento que é responsável pela existência das estações do ano? 

_________________________________________________________________________ 

2) Responda as perguntas com atenção: 

a) Escreva os nomes de algumas árvores que dão flores e que você consegue avistar de sua casa. 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b) Uma rua arborizada torna-se o clima mais fresco? Justifique. 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2)  Observe as imagens abaixo: 

FIGURA 1  (Ipê)                                                    FIGURA 2 (Ipê)

     

a) Escreva qual a diferença entre as duas imagens? 

______________________________________________________________________________ 

b) Essas árvores são predominantes em nosso município de Atílio Vivácqua?________________  

c) Quando ela floresce? O que ela pode nos fornecer? _________________________________ 

d) Faça uma pesquisa através da internet, livros ou com alguém de sua família, relatando quais tipos 

de árvores que existem em nosso município.______________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

      

 

 

 

 

    Fonte de Pesquisa: https://escolakids.uol.com.br/geografia/movimento-de-translacao.htm 

     https://sites.google.com/site/4anoischool2015/iii-periodo/semana-09-26-a-30-de-outubro/ciencias-naturais 

     http://luizdecamoes70anos.blogspot.com/2014/08/primavera-2014-estacao-do-ano-das-flores.html 

     https://br.pinterest.com/pin/431923420496160276/ 

     https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-rotacao translacao.htm 

       

 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/movimento-de-translacao.htm
https://sites.google.com/site/4anoischool2015/iii-periodo/semana-09-26-a-30-de-outubro/ciencias-naturais
http://luizdecamoes70anos.blogspot.com/2014/08/primavera-2014-estacao-do-ano-das-flores.html
https://br.pinterest.com/pin/431923420496160276/
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-rotacao%20translacao.htm


 ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS - TURMA 3º ANO 

PERÍODO: 28/09/2020 A 02/10/2020 INGLÊS 

 

SPRING (PRIMAVERA) 

 Leia a letra da música em inglês “A song of flowers” e a sua tradução em português “Uma canção de 

flores”. Em seguida, realize a atividade.  

A song of flowers 

Sing a song of flowers, 

flowers all around. 

Flowers that are growing, 

growing in the ground. 

Flowers of every color,  

they look so pretty too! 

Red and pink, 

Uma canção de flores 

Cante uma canção de flores, 

flores todas ao redor. 

Flores que estão crescendo, 

crescendo no solo. 

Flores de toda cor, 

elas parecem tão bonitas também! 

Vermelha e rosa, 

 

  

ATIVIDADE 

1. De acordo com a letra da música em inglês a com a sua tradução em português, desenhe as flores e pinte 

na cor pedida. 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

2. Escreva em inglês a frase da música que você mais gostou e o que ela significa em português. 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________   

 

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

 https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR#view=home&op=translate&sl=en&tl=pt 

orange and yellow, 

blue and purple too! 

Red. Pink. 

Orange. Yellow. 

Blue and purple too! 

 

laranja e amarela, 

azul e roxa também! 

Vermelha. Rosa. 

Laranja. Amarela. 

Azul e roxa também! 

  

 

A) red flower B) pink flower C) orange flower 

D) yellow flower E) blue flower F) purple flower 

 



ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS - TURMA 3º ANO 

PERÍODO: 28/09/2020 A 02/10/2020 MATEMÁTICA 

Nesta primavera, alguns alunos de uma das escolas Municipais do nosso Município registraram em 
uma tabela as suas preferências em relação às flores. Observe a tabela: 

 

FLORES MARGARIDAS GIRASSÓIS HORTÊNSIAS ROSAS 

ALUNOS  20 25 10 15 

 
Agora, observe o gráfico construído a partir dessa tabela e responda: 

 

Margaridas 

 

 
l a flor preferida dos 

Girassóis 

 

     

Hortênsias 

 

                                   

 

                                                                     

                                   

 

 
 

 

Rosa 

 

 
a) Qual a flor preferida dos alunos? 

R: ______________________________ 

b) Qual flor os alunos menos gostam?  
R:__________________________________ 

 

 

c) Qual é a diferença entre a 

quantidade de alunos que 

preferem Girassóis para os que 

preferem Hortênsias? 

Cálculo                  Resposta: 

 

 

 

 

 

 

d) Quantos alunos participaram da pesquisa? 
R:_____________________________________ 
 

        



2 ) A escola resolveu fazer uma festa para a chegada da Primavera, leia os desafios abaixo e resolva-os: 

a) A professora Carla distribuiu 28 cartolinas entre 4 grupos de alunos para que eles 

confeccionassem algumas margaridas para enfeitar as barracas da festa. Quantas cartolinas cada 

grupo recebeu? 

Cálculo                                                                  Resposta 

 
 
 

b) O 3º ano da professora Vanda preparou 420 flores para distribuir de brinde durante a festa e o 4º 

ano preparou 283 flores. Qual a diferença entre as quantidades de flores confeccionadas pelas 

turmas? 
Cálculo                                                                   Resposta 

 

 

 

 

3) Vamos entender a tabuada estudando de maneira bem divertida? Explique como chegou ao resultado. 
 

                                                        

 

Fonte de Pesquisa: 

https://3.bp.blogspot.com/tnIm9t_ORQk/T_mnfzhck2I/AAAAAAAAKOo/7970CxqlWV8/s1600/tabuada_ilustr

ada_do_02.jpg 

Adaptações da Professora Regente. 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/tnIm9t_ORQk/T_mnfzhck2I/AAAAAAAAKOo/7970CxqlWV8/s1600/tabuada_ilustrada_do_02.jpg
https://3.bp.blogspot.com/tnIm9t_ORQk/T_mnfzhck2I/AAAAAAAAKOo/7970CxqlWV8/s1600/tabuada_ilustrada_do_02.jpg


ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS - TURMA 3º ANO 

PERÍODO: 28/09/2020 A 02/10/2020 ARTES 

Primavera 

Já é hora de tirar os shorts e regatas da gaveta, guardar os casacos e dar boas-vindas à 

Primavera, pois ela já chegou!!! 

A Primavera é uma maravilha, as flores pintam a natureza com suas cores vibrantes. Vale a 

pena saber que as principais flores da estação que deixa a casa mais bonitas são: Rosa, 

Girassol, Orquídea, Jasmim, Violeta, etc. https://pt.slideshare.net/anauditoria/ 

Atividades 

 Pensando na Primavera, que tal você criar um lindo jardim em seu caderno de Desenho 

udsando papel colorido e dobradura. 

Segue o exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: dicaspaisefilhos.com.br https 

https://pt.slideshare.net/anauditoria/  

 

https://pt.slideshare.net/anauditoria/avaliao-de-artes-iii-unidade
https://pt.slideshare.net/anauditoria/avaliao-de-artes-iii-unidade
https://pt.slideshare.net/anauditoria/avaliao-de-artes-iii-unidade


ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS - TURMA 3º ANO 

PERÍODO: 28/09/2020 A 02/10/2020 - Educação Física 

Vamos dar boas vindas à primavera? 

 

https://br.pinterest.com/pin/599049187920462661/ 

A primavera traz a alegria das cores, as mudanças nas paisagens e dos animais, os 

pássaros ficam mais alegres, o céu fica mais azul  e as  borboletas chegam para colorir. E nada 

mais alegre do que cantar e dançar para dar boas vindas a essa estação!!! 

Atividade:  

Os responsáveis devem colocar a música rolar ou a criança lê-la para  em seguida fazer um 

desenho expondo o que ela mais gostou da música “Primavera”. 

Música: Primavera          

Respiramos Alegria - é a primavera               É como se o sonho despertasse pra viver                             

É a primavera, é a primavera                              Uma poesia que o sol faz renascer 

As flores se abrem perfumando o ar            Eu sei que tudo nessa hora pode acontecer                     

Tudo que é bonito sai prá se mostrar            Só falta agora a primavera me trazer você. 

Cada novo dia é uma festa pra viver                ( Cantora: Eliana Michaelichen Bezerra) 

Uma poesia que o sol faz renascer 

Uma aquarela em todo lugar 

Toda a natureza quer se namorar 

É como se o mundo se enfeitasse de azul 

Todas as pessoas na cidade respirando primavera 

Tudo que tem vida pelas matas respirando primavera  

Um sorriso mostra como é fácil ser feliz 

Um show de alegria, todo mundo pede bis 

(Sim) É a estação dos namorados 

Tudo é lindo quando é primavera 

Uma borboleta vem anunciar  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte de Pesquisa: 

https://br.pinterest.com/pin/599049187920462661/ 

https://youtu.be/8ArisR5mwL4 

Adaptações da Professora Dayane Perim. 

 

https://br.pinterest.com/pin/599049187920462661/
https://br.pinterest.com/pin/599049187920462661/
https://youtu.be/8ArisR5mwL4

