
Atividades 3º ano 

10º semana 

Escola Otto Becker 

Língua Portuguesa / Ensino Religioso 

A valorização de si mesmo e do outro 
 —Manhê! Já cheguei. Entre comigo Bruno! 

 —Oi, filho, quem está com você? 

 André é um bonito menino de dez anos, de pele negra, olhos grandes e 

redondos como jabuticabas maduras, ele está o terceiro ano.  

 Seus pais sempre o ensinaram a respeitar todas as pessoas e amá-las 

como elas são. 

 Bruno é seu colega de classe. Sua família está passando por momentos 

difíceis com os pais desempregados e sem meios de colocar o pão na mesa 

diariamente. Vieram da Argentina para o Brasil, em busca de uma vida melhor 

e como acabaram de chegar ainda não conseguiram trabalho. 

 André logo que o viu, simpatizou com este menino tão diferente dele, de 

pele clara, rosto sorridente e olhos castanhos profundos e tristes. Sabendo da 

situação do colega, levou-o para sua casa afim de ser um amigo que partilha, 

que é solidário, que está disposto a ajudar.  

 Dona Célia vendo a intenção do filho, ficou feliz, pois percebeu que 

aqueles ensinamentos passados em casa e na religião da família, estavam sendo 

colocados em prática. Desta forma ela percebeu que seu filho realmente entendeu 

o que é amor, amor por si mesmo que se desenvolve sob a forma de amor ao 

próximo, independente da cultura, da etnia, do modo de ser ou de acreditar, que 

esse outro tenha. 

 E você, que está lendo essa história, como você ama a si mesmo e ao seu 

próximo? 

 A valorização de si mesmo e do outro, passa pelo sentimento de amor e 

amizade ao próximo, ensinado em muitas religiões. 

 Devemos valorizar a nossa cultura, nossa tradição e religião, mas 

também devemos conhecer e respeitar a cultura e a religião dos outros. 

 A convivência harmoniosa com os outros se constrói a partir de atitudes 

de respeito às diferenças e aceitação do outro. 

Diná Raquel D. da Costa 

Atividades: 

1) Pesquise com sua família, o que sua religião ou igreja ensina sobre o amor 

e escreva um texto em seu caderno e faça um desenho sobre o texto. 

 

2) Escreva em uma folha, com letras grandes, uma pequena frase 

respondendo à pergunta: “Como você ama a si mesmo e ao seu próximo? 

”, depois envie uma foto sua, segurando sua resposta, para sua 

professora, para que possa ser feito um vídeo bem legal! 

 

3) Sublinhe nas frases a baixo, os substantivos próprios presentes: 

a- Entre comigo Bruno! 

b- André é um menino bonito de dez anos. 

c- Bruno é seu colega de classe. 

d- Vieram da Argentina para o Brasil. 

e- Dona Célia vendo a intenção do filho, ficou feliz. 

 

4) Dê o diminutivo e aumentativo das palavras abaixo: 

Diminutivo Palavra Aumentativo 

 Colega  

 Menino  

 Amigo  

 Filho  

 Casa  

 

5) Desembaralhe as palavras e descubra os seus sinônimos. Faça frases em 

seu caderno, com os sinônimos encontrados. 

  



Matemática – A ordem das unidades de milhar 

História – Minha contribuição para a história – Meu lugar, minha 

cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos escrever um livro sobre você? 

A cada semana faremos um capítulo sobre a sua história, depois 

juntaremos todos os capítulos. A ideia é mostrar as memórias da sua 

cidade e das pessoas que nela habitam. 

 No capítulo 1, você deve fazer um texto. Nele deve ter seu nome 

e sobrenome, sua idade, sua data de nascimento, o que você mais gosta 

de fazer, quais suas brincadeiras favoritas, quem mora com você e quais 

os nomes destas pessoas. No final você pode fazer um lindo desenho 

ilustrando o seu texto, ou colar uma fotografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abra seu livro de matemática, 

leia com atenção e faça as 

atividades das páginas 40, 41 

e 42. 

Abra seu livro de História, leia 

com atenção e faça as atividades 

das páginas 8 e 9. 



Geografia – Modos de vidas de comunidades do Rio Grande do Sul 

(Quilombolas) 

 

Os Quilombolas 
 

 Você já ouviu falar em quilombos? 

 Os quilombos surgiram há muitos anos atrás, quando havia a escravidão, 

os escravos que fugiam dos maus tratos de seus senhores formavam uma 

comunidade que se chamava quilombo. 

 Estas comunidades produziam farinha de mandioca, mel, lenha e 

produtos adquiridos da criação de animais.  

 Em todo o Brasil houve a presença dos quilombos. O mais famoso foi o 

quilombo de Palmares, em Pernambuco. 

 Os habitantes dos quilombos são chamados quilombolas. 

 Nos dias de hoje ainda existe um pequeno número de comunidades 

quilombolas no território brasileiro, tanto na zona rural e zona urbana, que 

buscam manter sua cultura ativa. 

 Para conhecer um pouco sobre como vivem as crianças de comunidades 

quilombolas, assista ao vídeo “Disque quilombola”, no link: 

https://youtu.be/GStv-f_bcfU . 

 No Rio Grande do Sul temos também a presença destas comunidades. 

Os principais quilombos do Rio Grande do Sul são: Quilombo do negro 

Lúcio, quilombo do Arroio, quilombo da serra dos Tapes, quilombo de Manuel 

Padeiro, quilombo do município de Rio Pardo, quilombo na serra do Distrito do 

Couto, quilombo no município de Montenegro e quilombo Família Silva.  

Quilombolas do quilombo Bela Cruz, município de Rio Pardo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: http://www.riopardo.rs.gov.br 

Os quilombolas buscam igualdade. Da mesma forma que os indígenas, eles 

tentam manter sua cultura, e lutam para acabar com o preconceito racial e para 

que tenham também os direitos de todos os cidadãos. 

 

Atividades: 

 

1) De acordo com o texto, qual o quilombo mais famoso do Brasil? 

__________________________________________________ 

2) Como são chamados os habitantes dos quilombos? 

__________________________________________________ 

3) Cite 3 quilombos existentes no Rio Grande do Sul: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Como você viu no texto, a criação de animais faz parte da cultura 

quilombola. Os animais estão sempre presentes em nossos estudos e 

também em nosso dia a dia e é muito importante conhecermos mais sobre 

eles. Então vamos aos estudos! 

Ciências – Os animais e suas fases da vida 

 

Consulte seu livro de 

Ciências, leia e resolva as 

atividades das páginas 92 

e 93. 

https://youtu.be/GStv-f_bcfU
http://www.riopardo.rs.gov.br/


 Atividade Educação Física - 3º ano - Esponjas 

 

Objetivo: Desenvolver a coordenação motora fina, coordenação viso-motora, 

esquema corporal e melhorar o tônus muscular. 

Material: 1bacia com água, uma bacia vazia e uma esponja 

Execução: Colocar a esponja na água e pedir para a criança retirar a água da bacia 

cheia, apertando bem a esponja na bacia vazia retirando toda água da esponja, 

pode ser feito competindo com outras crianças ou os pais. Se tiver duas esponjas 

pode haver competição quem enche mais rápido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Aula de Arte- Professora Josiani 

 


