
PORTUGUÊS 

Substantivo comum e próprio 

ATIVIDADES COM O LIVRO DE LINGUA PORTUGUESA 

Para que vocês entendam melhor o que é substantivo, vamos 

pedir a ajuda do nosso livro didático!   

PRODUÇÃO TEXTUAL 

 O exercício número 3 pede que vocês desenhem um cachorro e 

dê um nome a ele, depois que você fizer isso, deve escrever um texto 

em seu caderno contando a história do cachorro que você desenhou. 

Dicas importantes na hora de escrever seu texto: 

 Substantivos próprios, como o nome de seu cachorro, devem ser 

escritos com a primeira letra maiúscula, já os comuns são 

escritos com letra minúscula. 

 Não esqueça de dividir seu texto em parágrafos, deixando o 

espaço de dois dedos no início de cada parágrafo. 

 Dê um título para sua história e escreva seu nome no final da 

história, pois você é o autor.  

 Se você tiver dúvida de como se escreve alguma palavra, você 

deve pedir ajuda para sua família, para sua professora ou olhar 

no dicionário, se você tiver um em casa. 

Depois de escrever seu texto, leia ele em voz alta para sua família e 

mande uma foto dele para sua professora. 

Pegue seu livro de Língua 

Portuguesa, abra na página 40, 41 

e 42 e leia atentamente e 

responda os exercícios número 1, 

2 e 3. 



Gênero textual Poema/Poesia 

 Os poemas e as poesias são escritos em versos e estrofes e 

podem apresentar rimas, devendo ser lidos com ritmo. Também podem 

expressar sentimentos e emoções. 

Poema especial para as mães! 

Dia 10 de maio de 2020, é dia das mães e não podemos deixar de das 

um abraço especial na pessoa que cuida de nós com um amor imenso. 

Neste domingo, leia este poema do autor Mário Quintana para a 

pessoa que cuida de você com carinho e que merece as mais lindas 

palavras:  

MÃE 
Mãe... São três letras apenas 

As desse nome bendito: 

Também o Céu tem três letras... 

E nelas cabe o infinito. 

 

Para louvar nossa mãe, 

Todo o bem que se disser 

Nunca há de ser tão grande 

Como o bem que ela nos quer... 

 

Palavra tão pequenina, 

Bem sabem os lábios meus 

Que és do tamanho do Céu 

E apenas menor que Deus! 

 

 

 

 

ENSINO RELIGIOSO 

Respeito às diferentes opiniões 

Poesia: 

PESSOAS SÃO DIFERENTES 

São duas crianças lindas, 

Mas são muito diferentes! 

Uma é toda desdentada, 

A outra é cheia de dentes... 

 

Uma anda descabelada, 

A outra é cheia de pentes! 

Uma delas usa óculos, 

E a outra só usa lentes. 

 

Uma gosta de gelados, 

A outra gosta de quentes. 

Uma tem cabelos longos, 

A outra corta eles rentes. 

 

Não queira que sejam iguais, 

Aliás, nem mesmo tentes! 

São duas crianças lindas, 

Mas são muito diferentes! 

Ruth Rocha 

Atividades: (Responda no caderno ou no verso da folha) 

1) Você já notou opiniões ou gostos diferentes dos seus, quando 

conversou com alguém? No que vocês descordaram? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

2) Você já discutiu com alguém que não gostava das mesmas coisas 

que você? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

3) Cada pessoa tem seus próprios costumes, sua religião, seu jeito 

de se vestir, entre outras coisas, que são aprendidas com suas 

famílias, ou na televisão que são diferentes das outras pessoas. 

Por que devemos respeitar as diferenças? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

4) Você acha que no mundo existe muito desrespeito? Por quê? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 



MATEMÁTICA 

Este desafio você deve mandar a foto para sua professora! Vamos ver 

quem vai saber identificar o nome em cada um dos personagens do 

desenho! 

ATIVIDADES COM O LIVRO DE MATEMÁTICA 

Estamos estudando o sistema de numeração decimal que é a Centena, a 

Dezena e a Unidade. Vamos fazer as atividades do nosso livro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 

Patrimônios históricos  

 Quem já viu o álbum de fotografias da família? 

 Convide sua família a olhar com atenção algum álbum de 

fotografias com fotos mais antigas de preferência e responda as 

perguntas a seguir: 

1) Olhando as pessoas das fotos, o tipo de roupa, penteados, eram 

diferentes dos atuais? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

2) Descobriu como foi seu primeiro aniversário? 

Abra seu livro de matemática, 

leia com atenção e faça as 

atividades das páginas 32, 33, 

34, 35, 36 e 37. 



________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

3) Alguma foto tem uma história divertida? Qual? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

Você deve ter notado que as fotografias servem para 

relembrarmos a história de nossa família, e com nossa cidade não é 

diferente!  

Para que possamos saber como era nossa cidade no passado, além 

de fotografias, precisamos preservar lugares, casas, praças ou igrejas 

importantes para que não esqueçamos como elas eram. Esses lugares 

preservados, que é um bem público de nossa cidade, são chamados 

Patrimônios Históricos. Vamos ver um pouco mais sobre este assunto 

em nosso livro. 

ATIVIDADES COM O LIVRO DE HISTÓRIA 

GEOGRAFIA E CIÊNCIAS 

 Problemas ambientais 

 Poluição sonora e visual 

Vamos conhecer os problemas ambientas que o ser humano causa 

na zona rural, como o desmatamento e as queimadas. Para isso consulte 

as páginas, 90,91,92 e 93 de seu livro didático de Geografia. 

Depois iremos conhecer a poluição do ar, sonora e visual que 

acontece na zona urbana, que você encontra nas páginas 96, 97, 100 e 

101 de seu livro de Geografia. 

 

 

 

 

 

 

 

Abra seu livro de História, leia 

com atenção e faça as 

atividades das páginas 50 e 51. 

Consulte seu livro de 

Geografia, as páginas 

90,91,92,93,96,97,100 

e 101. 



Atividade 3º ano – Educação Física- Professor Moisés–Duas pessoas um 

balão.(Coloque fotos e vídeos no grupo) 

Objetivo: Reforçar o trabalho em equipe, estimular a cooperação e propiciar 

descontração e alegria. 

 

Desenvolvimento: As duas pessoas devem tentar segurar o balão sem auxílio 

das mãos e, para isso, devem criar formas divertidas e criativas. (O adulto 

pode sugerir as partes do corpo onde o balão deve estar como, por exemplo: 

cabeças, barriga, de lado, nos pés, joelhos etc.), e também pedir formas 

diferentes de deslocamentos, como: andar de quadro, olhos fechados, 

dançando, correndo etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula de Arte- Professora Josiani  ( mandar fotos no grupo) 

No cartão que vira buquê, recortar o traço escuro e colher flores de verdade 

para colocar no lugar das tulipas. (modelo na próxima página) 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
Pintar o cartão e escrever uma mensagem bem bonita para a mamãe: 

 


