
ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS - TURMA 3º ANO 

PERÍODO: 14/09/2020 a 18/09/2020 

 
 

 

 

Dando continuidade ao Projeto “Passear? Só se for com poesia...”, essa semana trabalharemos com o 

subtema “PLANTANDO UMA ÁRVORE DOS SONHOS” 

Vamos ler poesia? 

UMA FLORESTA DE CARINHO 

Logo que nasci 

Meu pai plantou uma árvore 

Ela está bem grande, 

Bem maior do que eu. 

Ela dá fruta bem doce, 

Ela dá fruta gostosa, 

Ela dá flor bem cheirosa 

E é pouso de passarinho 

 
1) Compeensão da poesia. 
 
a) Qual o gênero deste texto que você acabou de ler? R: _______________________________________ 

b) Qual é o seu título? R: ________________________________________________________________ 

c) Qual é o nome do autor? R:_____________________________________________________________ 

d) Nós sabemos que as árvores purificam o ar e são essenciais ao meio ambiente. De acordo com o 

poema, o que mais as árvores oferecem? R: _________________________________________________ 

 

2) Responda com suas palavras:  

 

a) Qual foi a intenção do pai da criança ao plantar uma árvore para ela?  

R :___________________________________________________________________________________ 

b) Para você, a criança gostou da árvore? Justifique sua resposta. 

R:___________________________________________________________________________________ 

 

3) Observe a imagem  e responda:  

 

a) O que está acontecendo nesta cena? Explique com detalhes. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

b) Como ficou o lugar que  está o lenhador sem a presença de 

árvores? 

______________________________________________________ 

4) De acordo com o tema trabalhado, solte sua imaginação e faça uma pequena produção poética com o 

tema “PLANTANDO UMA ÁRVORE DOS SONHOS”. Dê um título a sua poesia e lembre-se que você 

poderá brincar com as palavras fazendo rimas, criar versos e estrofes. 

 

www.arioonaurocartuns.com.br 

http://wcbconde.blogspot.com/2010/09/atividade-dia-da-arvore_16.html; adaptação professora Marcia Lial 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “________________________________________________”  

PROFESSOR (A)_________________________________________________________________________ 

ALUNO (A):____________________________________________________________________________ 

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

 

 

Vou guardar as suas sementes 

Para quando eu for grande 

E tiver um filhinho 

Ele vai ser tão bonito 

Que, para ele, 

Vou plantar uma floresta! 

(Pedro Bandeira) 

http://www.arioonaurocartuns.com.br/
http://wcbconde.blogspot.com/2010/09/atividade-dia-da-arvore_16.html
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Atividades de História/Geografia/Ciências/Ensino Religioso/Inglês 

DIA DA ÁRVORE 

 
O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro e tem 

como objetivo principal a conscientização da preservação desse bem tão 
valioso.  

 
 A árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais 

importantes riquezas naturais que possuímos.  
 

Encontramos em nosso município diversos tipos de árvores, como por exemplo: o ipê amarelo, 
árvores frutíferas (mangueira, limoeiro, goiabeira, abacateiro, laranjeira etc) e sombreiro que são 
predominantes na pracinha em frente à rodoviária.   

É importante destacar que a Mata nativa do Moitão do Sul  pertencente ao Monumento Serra das 
Torres, localizada em nossa cidade, faz parte da maior Unidade de Conservação da categoria Proteção 
Integral criada por nosso Estado do Espírito Santo, juntamente com os Municípios de Muqui e Mimoso 
do Sul, cujo nome é Monumento Natural Estadual Serra das Torres (MONAST). 

A vegetação natural predominante em Atílio Vivacqua é a Mata Atlântica que ocupa 2% do território 
do município.   

Estudos da flora já identificaram 201 espécies vegetais, sendo 17 ameaçadas de extinção.  
 As pesquisas já identificaram a presença de 20 espécies de peixes, 120 espécies de aves, 

incluindo 04 ameaçadas de extinção e 17 espécies de mamíferos, como o sagui-da-cara-branca, a 
jaguatirica, o gato-maracajá, a lontra, a preguiça-de-coleira e outros. Os répteis e anfíbios são os mais 
pesquisados e já foram encontradas 35 espécies de répteis, algumas delas raras e de pouca ocorrência 
no Estado. Já para os anfíbios foram registradas 52 espécies, sendo 3 existentes apenas no Espírito 
Santo e 1 exclusiva do MONAST. 

Pode-se afirmar que devida a grande extensão de floresta em Moitão do Sul é lá que encontramos 
diversas nascentes e riachos preservados e recuperados pelos moradores e Órgãos competentes. É 
um Patrimônio que passará por várias gerações de forma sustentável. 

 
PAU- BRASIL 

O pau-brasil é uma espécie de árvore nativa das florestas tropicais 
da costa brasileira e sua maior ocorrência está na Mata Atlântica. É uma 
árvore que pode atingir até 30 metros de altura e um metro e meio de 
diâmetro de tronco.  

A árvore dá flores amarelas e é considerada uma árvore de 
madeira nobre, com alto valor econômico até os dias de hoje. Muito 
utilizada para a produção de móveis, chamava muita atenção nos países europeus na época da 
exploração, principalmente pela sua coloração avermelhada. 
     

 1-Responda com base nos textos acima e a partir de suas próprias experiências quanto à temática de 

preservação do Meio Ambiente. 

a) Em que dia comemoramos o dia da árvore e qual é o objetivo desta data? 

R:___________________________________________________________________________________ 

b) Por que a árvore é o grande símbolo da natureza? R: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________               

c) Se cortamos as árvores, principalmente as pertencentes às florestas e matas, você acha que teríamos 

água suficiente para a população (tomar banho, cozinhar, limpeza de casa, beber, lavar roupa etc.)? O 

que aconteceriam com as nascentes e rios? 

R;____________________________________________________________________________ 

d) Releia o primeiro texto e observe quantas espécies vegetais e animais temos nesse 

Monumento Natural (Atílio, Muqui e Mimoso) e quantas espécies em ambos estão ameaçados em 

extinção, ou seja, poderão deixar de existirem.  Quais ações você sugere para os cidadãos 



atilienses e das outras cidades para a preservação dessas espécies?  E quanto à recuperação de 

nascentes e rios?  

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

e) Qual localidade de Atílio Vivacqua tem o Monumento Natural Estadual Serra das Torres 

(MONAST) que também abrange os municípios vizinhos Muqui e Mimoso do Sul?  

R: ____________________________________________________________________________ 

f) Tendo conhecimento que o pau-brasil é uma árvore muito nobre, explique as suas principais 

características: 

R:____________________________________________________________________________ 

g) Escreva nomes de algumas árvores que sejam predominantes em nosso município:  

R:____________________________________________________________________________ 

 

2- Marque a resposta correta: 

a) O pau-brasil é uma árvore: 
(    )  Que não cresce         (    ) Que tem a coloração rosa       (    ) De madeira nobre 
 

     b) Quantos metros de altura podem atingir uma árvore de pau-brasil? 

      (   ) 45 metros                    (    ) 20 metros                                 (    ) 30 metros 
 

Atividades Inglês 

 
TREE DAY (DIA DA ÁRVORE) 

 
Vamos aprender alguns nomes de árvores frutíferas em Inglês? 

 

mango tree: mangueira          Orange tree: laranjeira               guava tree: goiabeira 
lemon tree: limoeiro                avocado tree: abacateiro 
 

ATIVIDADE 
1. Relacione as frases em inglês com os seus significados em português (atenção nos nomes das 
árvores frutíferas): 

(A) There are ten mango trees on my street.              
(B) There are five lemon trees near my house.  
(C) There are eight guava trees where I live. 

 D) There are seven avocado trees in my yard. 
(E) I want to plant nine orange trees in my neighborhood 
 

(  ) Existem sete abacateiros no meu quintal. 
(  ) Existem dez mangueiras na minha rua. 
(  ) Eu quero plantar nove laranjeiras no meu bairro. 

(  ) Existem oito goiabeiras onde eu moro. 
(  ) Existem cinco limoeiros perto da minha casa. 
Fontes de Pesquisa: 

 
 
 
 
 
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-da-arvore.htm 
https://iema.es.gov.br/mona-serra-dastorres                             
torreshttps://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-da-arvore.htm 

https://www.stoodi.com.br/blog/historia/pau-brasil/ 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-da-arvore.htm
https://iema.es.gov.br/mona-serra-dastorres
https://iema.es.gov.br/mona-serra-das-torres
https://iema.es.gov.br/mona-serra-das-torres
https://www.stoodi.com.br/blog/historia/pau-brasil/
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MATEMÁTICA 

1) Baseando-se nos estudos sobre Monumento Natural Estadual Serra das Torres, releia os dados 
abaixo e resolva as situações problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Estudos identificaram que em Serra das Torres existem 201 espécies de vegetais, porém 17 espécies 

estão ameaçadas de extinção.  Quantas espécies vegetais ainda podem ser identificadas?      

                                    Resposta:__________________________________________ 

 

 

 

 

b) Sabemos que já identificaram a presença de 20 espécies de peixes, 120 espécies de aves. Quantos 

animais já foram encontrados no total de peixes e aves? 

 Resposta: _________________________________________ 

 

 

 

 

c) Sabemos que durante a pesquisa foram descobertas 35 espécies de répteis raros, 52 espécies de 

anfíbios e 17 espécies de mamíferos. Quantos animais foram encontrados? 

                      Resposta: _________________________________________ 

 

 

 

 

As pesquisas já identificaram a presença de 
20 espécies de peixes, 120 espécies de aves, 
incluindo 04 ameaçadas de extinção e 17 espécies 
de mamíferos, como o sagui-da-cara-branca, a 
jaguatirica, o gato-maracajá, a lontra, a preguiça-
de-coleira e outros. Os répteis e anfíbios são os mais 
pesquisados e já foram encontradas 35 espécies de 
répteis, algumas delas raras e de pouca ocorrência 
no Estado. Já para os anfíbios foram registradas 52 
espécies, sendo 3 existentes apenas no Espírito 
Santo e 1 exclusiva do MONAST.  

 

 

Estudos da flora já identificaram 201 
espécies vegetais, sendo 17 ameaçadas de 

extinção.  

 

Cálculo: 

Cálculo: 

 

Cálculo: 

 



d) Qual a quantidade total de animais identificados em Serra das Torres? 

          Resposta: ________________________________________ 

 

 

 

 

5) Leia o gráfico de barra e responda as questões: 

Espécies de animais encontrados em Serra das Torres 

Epécies Quantidade

peixes 20

aves 120

mamíferos 17

répteis 35

anfíbio 52
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a) Qual a espécie que foi encontrada em maior quantidade? Represente a quantidade. 

R:__________________________________________________________________________________ 

b) Qual a quantidade de peixes encontrados? 

R: __________________________________________________________________________________ 

c) Qual a espécie que foi encontrada em menor quantidade? 

R: __________________________________________________________________________________ 

d) Calculando a maior e menor espécies encontradas, qual a quantidade de animais que obteremos? 

R: ___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://iema.es.gov.br/mona-serra-dastorres   

Adaptações e criações escola “Zulmira Ventury Baptista” 

Cálculo: 

 

https://iema.es.gov.br/mona-serra-dastorres
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Educação Física/Arte 

 

“Dia da árvore” 

O objetivo da nossa atividade de hoje é incentivar a proteção do meio ambiente. 

Vamos montar um quebra-cabeça bem legal, criativo e sustentável? Você vai adorar!!! 

Quebra-cabeça: 

Vamos precisar... 

 Caixa de sapato ou pedaços de papelão;             

 Revistas, jornais ou livros; 

 Régua, tesoura e cola. 

 

Vamos lá ! 

 O primeiro passo é procurar imagens de árvores, florestas ou paisagens referentes ao meio 

ambiente. Em seguida a criança irá recortar a imagem selecionada e colá-la no papelão (pode ser 

na tampa da caixa de sapato, papelões finos, como os de caixas de cereais, também servem para 

montar um quebra-cabeça.) O papelão é necessário para que seu quebra-cabeça fique firme. 

 O Segundo passo depois que a colagem já estiver seca, é hora de marcar com a régua e recortar 

(pode ser em forma geométrica, em tiras e outros).O quebra-cabeça pode ter o formato que 

desejar, use sua criatividade! 

 
Montar um quebra-cabeça, além de ser divertido, é um ótimo treino para exercitar a memória visual, 
desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas entre outros. Agora é só brincar, misture as 
peças e deixe a criança montar. 

Enviem fotos da atividade para a professora! 

 

 

 

 

Fonte:https://www.google.com/search?q=quebra+cabe%C3%A7a+feito+em+cas 

https://www.google.com/search?q=quebra+cabe%C3%A7a+feito+em+casa&client=firefox-b-d&channel=trow2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjzirr2u8jrAhWPGLkGHTQNBIAQ_AUoA3oECA0QBQ&biw=1247&bih=600#imgrc=zALW-lkOfaM_VM
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