
Atividades 3º ano 

12º semana 

Escola Otto Becker 

 

 

 

Língua Portuguesa  

A casa e seu dono 

 Essa casa é de caco 

 Quem mora nela é o macaco. 
 

 Essa casa é tão bonita 

 Quem mora nela é a cabrita. 
 

 Essa casa é de cimento 

 Quem mora nela é o jumento. 
 

 Essa casa é de telha 

 Quem mora nela é a abelha. 
 

 Essa casa é de lata 

 Quem mora nela é a barata. 
 

 Essa casa é tão elegante 

 Quem mora nela é o elefante. 
 

 E descobri de repente  

 Que não falei em casa de gente. 

Elias José 

 

 

 

 

Atividades: 

 

Compreensão do texto: 

 

1- Marque a alternativa correta: 

A) Qual o gênero textual que pertence este texto: 

(  ) Bilhete  (  ) Carta     (  ) Poema 

B) No texto, quem eram os moradores das casas? 

(  ) Pessoas  (  ) Animais   (  ) Plantas 

C) O dono da casa de cimento é o: 

(  ) Jumento  (  ) Macaco   (  ) Elefante 

D) Conforme o poema, o autor esqueceu de falar em: 

(  ) Insetos   (  ) Crianças  (  ) Gente 

 

2- Sobre o gênero textual deste texto, responda: 

A) Versos são cada linha do poema. Quantos versos tem este poema? 

___________________________ 

B) Estrofes são os conjuntos de versos. Neste poema, a cada duas 

linhas temos uma estrofe. Quantas estrofes temos no poema? 

____________________________ 

C) Como ficariam os nomes dos animais abaixo em ordem alfabética? 

jumento - macaco - cabrita - abelha - barata - elefante  

_________________________________________________ 

 

3- Nós estudamos que substantivos próprios são os nomes que damos a cada 

ser em particular e os substantivos comuns são os nomes dos seres da 

mesma espécie. Identifique nas frases abaixo, se a palavra sublinhada é 

um substantivo próprio ou comum: 

 

a) O macaco se chama Nicolau. ____________________________. 

b) Policarpo é um jumento muito esperto. _____________________. 

c) Na casa de Fernanda, têm muitas baratas. __________________. 

d) Muitos elefantes vivem na África. ________________________. 



e) As abelhas produzem o mel. ____________________________. 

 

Dica: Os substantivos próprios (Nomes próprios de pessoas e lugares) devem 

ser sempre escritos com a primeira letra maiúscula, enquanto os substantivos 

comuns (nomes comuns de objetos e espécies de animais) devem ser escritos 

apenas com letras minúsculas. 

 Lembrando que no início de frases sempre devemos iniciar com uma letra 

maiúscula. 

 

4- Nas palavras abaixo, observe quais palavras deveriam ser escritas com 

a primeira letra maiúscula, depois reescreva-as de forma correta: 

 

cachorro – brasil – amanda – cadeira – professor – porto alegre – 

miguel – gato – lápis – árvore – papel – gabriele – pelotas 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5- Reescreva as frases, substituindo as palavras sublinhadas por seus 

antônimos (o contrário). Siga o modelo: 

a) O elefante é grande. 

O elefante é pequeno. 

b) O macaco subiu em uma árvore alta. 

_________________________________________________ 

c) Tem uma colmeia de abelhas distante de minha casa. 

_________________________________________________ 

d) A cabrita tem o pelo escuro. 

_________________________________________________ 

e) A barato é muito rápida. 

_________________________________________________ 

6- Momento com a família: Leia o poema para sua família. Cuide para falar 

devagar, para que seus familiares entendam o texto. Filme sua leitura e 

envie para sua professora. Escreva a poesia nas figuras do desenho a 

seguir, para que consiga lembrar melhor na hora de declamar! 

 
 

 



Ciências 

Animais vertebrados e invertebrados 

Características dos animais 

 Você já reparou quantos animais diferentes existem em nosso 

planeta? No poema que lemos anteriormente já falamos de muitos 

animais, agora vamos saber um pouco mais sobre eles. 

 Animais pequenos como a barata, grandes como o elefante, que 

voam como a abelha, ou que sobem nas árvores como o macaco. É 

impossível relacionar tantas características diferentes, mas existe uma 

classificação geral desses animais, ficando mais fácil estuda-los. Essa 

classificação separa os animais em dois grandes grupos: Vertebrados e 

Invertebrados. 

 Os vertebrados são animais que possuem coluna vertebral, tem 

ossos e cartilagens que sustentam e protegem o seu corpo. Veja alguns 

exemplos: 

 

 Os invertebrados são animais que não possuem esqueletos para 

sustentar seu corpo. Abaixo temos alguns exemplos: 

 

Atividades: 

1) Complete o quadro abaixo com cinco animais vertebrados e cinco 

invertebrados conforme o exemplo: 

Animais Vertebrados Animais Invertebrados 

Pássaro Mosca 

  

  

  

  

  

 

2) Identifique se os animais presentes no poema “A casa e seu dono”, 

são vertebrados ou invertebrados: 

Jumento: _____________________________. 

Macaco: ______________________________. 

Abelha: ______________________________. 

Cabrita: ______________________________. 

Barata: ______________________________. 

Elefante: _____________________________. 



Matemática 

 

Adição com unidade de milhar 

 

Agora vamos aprender a fazer cálculos com 4 algarismos, que são as 

unidades de milhar. Você deve somar normal como as outras contas 

que você já aprendeu, só terá mais um número para você somar. Veja 

os exemplos e qualquer dúvida pergunte para sua professora pelo 

WhatsApp. 

 

Os animais estão com muitos problemas e você deve resolver os cálculos 

para ajudá-los. Escreva o resultado por extenso. Faça como no exemplo. 

 

1) Em uma propriedade, tinham duas colmeias, uma com 2.000 

abelhas e a outra com 3.000 abelhas. Quantas abelhas tinham ao 

total na propriedade? 

  2.000 

+3.000 

         5.000   Cinco mil. 

 

2)  Rafaela encontrou um formigueiro em sua horta. Curiosa, ela 

resolveu contar quantas formigas ela encontrava caminhando por 

perto do formigueiro. Ela contou 1.200 depois encontrou mais 

1.300. Quantas formigas a Rafaela contou ao total? 

 

 

 

3) O macaco comilão, passou mal de tanto comer bananas. Em um mês, 

ele comeu 1.500 bananas, depois ele comeu mais 1.200. Quantas 

bananas o macaco comeu ao total? 

 

 

 

Resolva os cálculos conforme o exemplo: 
 

  3.120            5.100               6.200 

+ 1.142          +2.200             + 1.100 

  4.262      

 

  2.561            3.421                1.422 

+2.135          + 4.125             + 5.241 

 

 

  2300              4.100             4.132 

+4.500            +3.300          + 3.211 
 

 

Consulte seu livro de 

Matemática, leia e 

resolva as atividades da 

página 43. 



 

História 

O lugar onde eu moro e sua história 

As atividades do livro, você não poderá fazer com seus colegas, então peça ajuda 

para seus familiares. Se não conseguir fotografias, você pode desenhar ou 

escrever o que vocês pesquisarem. 

 

Vamos continuar a escrever um livro sobre você? 

Como você já sabe, 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 2, você deve fazer um texto. Nele deve ter: 

 O nome de seu município; 
 

 Quando é comemorado o aniversário de seu município; 
 

 Pergunte para sua família o que notaram de diferente no seu 

município ao longo do tempo. Como era quando seus pais, avós ou 

responsáveis vieram morar em Cristal? E como é agora? 

Procure colocar cada informação em um parágrafo. No final você 

pode fazer um lindo desenho ilustrando o seu texto, ou colar uma 

fotografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulte seu livro de 

História, leia e resolva as 

atividades das páginas 52 

e 53. 



Geografia –  

As comunidades tradicionais do Pampa Gaúcho 

 

 O município de Cristal faz parte do Pampa gaúcho. 

 A maior parte do Rio Grande do Sul tem plantas e animais 

diferentes do resto do Brasil. O Bioma Pampa é uma característica da 

nossa região. 

Plantas como o gravatá do banhado e o capim santa-fé, são plantas 

que encontramos em nosso município por ele pertencer ao bioma Pampa.  

 Muitas comunidades tradicionais do Pampa gaúcho tentam manter 

sua cultura e suas característica. Entre estas comunidades tradicionais 

do Pampa gaúcho podemos citar os indígenas, os quilombolas, os ciganos 

e os pomeranos. 

Esta imagem do mapa do Rio Grande do Sul que mostra onde fica 

o Pampa gaúcho: 

Atividades: 

1) Em qual estado do Brasil está o Pampa gaúcho? 

_____________________________________________________ 

2) Você já viu a planta gravatá do banhado ou o capim santa-fé?  

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

3) Você viu alguma destas plantas na propriedade de seus 

familiares? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

4) Quais as comunidades do Pampa gaúcho que o texto fala? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

5) Em seu município, tem alguma destas comunidades? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensino Religioso 

Respeito às diferentes religiões 

As religiões dos meus amigos e familiares 

Atividades: 

1) Sobre o que Marcos estava lendo? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

2) Na sala de aula de Marcos, havia colegas de outras religiões. E 

você, conhece pessoas de outras religiões? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

3) Porque devemos respeitar a religião das outras pessoas? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

4) Olhe esta imagem e faça um texto em seu caderno sobre ela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oi! 

Estou lendo sobre 

as diferentes 

religiões! 

Que 

Legal! 
O Brasil é grande! 

As pessoas 

seguem muitas 

religiões! 

Na minha 

família é 

assim! 

Na nossa sala de 

aula temos colegas 

de outras religiões 

também! 

As pessoas 

têm direito de 

escolher sua 

religião! 

E devemos 

respeitar essa 

diversidade 

religiosa! 

Claro! Sempre é 

bom aprender! 
 



Atividade de Arte- Professora Josiani- 

Releitura da Artista Miriam Merci em homenagem a nossa Festa Junina!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 3º ano- Educação Física – Virar estrelinhas. 

Objetivo: flexibilidade, coordenação e agilidade. 

Descrição da atividade: De pé o aluno vai colocando as duas mãos no solo e 

girando, seu corpo formando uma estrela com os braços e as pernas. 

 

 


