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ATIVIDADES DOMICILIARES-PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS 
 

Queridos alunos e familiares: 

 

Mais um ano letivo se inicia e com ele vamos desfrutar de muitos momentos de 

aprendizagens, descobertas, amizades e tantas outras coisas! 

 As nossas aulas continuarão sendo à distância, mas estamos confiantes de que tudo está 

caminhando para que logo possamos nos encontrar presencialmente e assim fazermos da sala 

de aula um ambiente de paz, amizade e respeito. 

Sejam todos bem vindos a mais um ano letivo! 

   

Beijos e abraços carinhosos! 

 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA -  08/02 
O que queremos? 

Hoje só queremos acordar e agradecer por estarmos aqui com vida, saúde e na companhia 

daqueles que nos fazem bem. 

Hoje queremos desfrutar das coisas simples da vida, como: um sorriso, um abraço, um 

elogio de quem gostamos e um beijo de quem amamos. 

Somente hoje, eu posso agradecer pela vida e tudo que tenho aprendido até aqui. 

O amanhã é incerto, sabia? Muitas vezes, planejamos o futuro e esquecemos de viver o 

“HOJE”. 

Por isso, o nosso conselho para você, querido aluno e aluna, é que desfrutem 

intensamente do hoje! Aproveitem-no intensamente! 

Como posso aproveitar o hoje? Além de desfrutar de tudo aquilo que já citamos acima, 

dedique-se aos estudos hoje, perdoe hoje, seja gentil hoje e principalmente ame muito hoje! 

Vamos colocar tudo isso em prática este ano? Nós queremos, e você? 

Estamos contando com cada um de vocês para vivermos o hoje! 

 

Beijos carinhosos das professoras! 
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TERÇA- FEIRA -09/02 
   

LEITURA DIÁRIA: O Direito das Crianças (Ruth Rocha) 

 

Toda criança no mundo 

 Deve ser bem protegida 

 Contra os rigores do tempo 

 Contra os rigores da vida. 

  

Criança tem que ter nome 

 Criança tem que ter lar 

 Ter saúde e não ter fome 

 Ter segurança e estudar. 

  

Não é questão de querer 

 Nem questão de concordar 

 Os diretos das crianças 

 Todos tem de respeitar. 

  

Tem direito à atenção 

 Direito de não ter medos 

 Direito a livros e a pão 

 Direito de ter brinquedos. 

  

Mas criança também tem 

 O direito de sorrir. 

 Correr na beira do mar, 

 Ter lápis de colorir... 

  

Ver uma estrela cadente, 

 Filme que tenha robô, 

 Ganhar um lindo presente, 

 Ouvir histórias do avô. 

  

Descer do escorregador, 

 Fazer bolha de sabão, 

 Sorvete, se faz calor, 

 Brincar de adivinhação. 

  

Morango com chantilly, 

 Ver mágico de cartola, 

 O canto do bem-te-vi, 

 Bola, bola, bola, bola! 

https://www.pensador.com/autor/ruth_rocha/


EMEF Marleciene Priscila Presta Bonfim – 08/02 a 19/02/2021 – 3º Ano 
 

 

3 
 

  

Lamber fundo da panela 

 Ser tratada com afeição 

 Ser alegre e tagarela 

 Poder também dizer não! 

  

Carrinho, jogos, bonecas, 

 Montar um jogo de armar, 

 Amarelinha, petecas, 

 E uma corda de pular. 

  

Um passeio de canoa, 

 Pão lambuzado de mel, 

 Ficar um pouquinho à toa... 

 Contar estrelas no céu... 

  

Ficar lendo revistinha, 

 Um amigo inteligente, 

 Pipa na ponta da linha, 

 Um bom dum cachorro quente. 

  

Festejar o aniversário, 

 Com bala, bolo e balão! 

 Brincar com muitos amigos, 

 Dar pulos no colchão. 

  

Livros com muita figura, 

 Fazer viagem de trem, 

 Um pouquinho de aventura... 

 Alguém para querer bem... 

  

Festinha de São João, 

 Com fogueira e com bombinha, 

 Pé-de-moleque e rojão, 

 Com quadrilha e bandeirinha. 

  

Andar debaixo da chuva, 

 Ouvir música e dançar. 

 Ver carreira de saúva, 

 Sentir o cheiro do mar. 

  

Pisar descalça no barro, 

 Comer frutas no pomar, 

 Ver casa de joão-de-barro, 

 Noite de muito luar. 
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Ter tempo pra fazer nada, 

 Ter quem penteie os cabelos, 

 Ficar um tempo calada... 

 Falar pelos cotovelos. 

  

E quando a noite chegar, 

 Um bom banho, bem quentinha, 

 Sensação de bem-estar... 

 De preferência um selinho. 

  

Uma caminha macia, 

 Uma canção de ninar, 

 Uma história bem bonita, 

 Então, dormir e sonhar... 

  

Embora eu não seja rei, 

 Decreto, neste país, 

 Que toda, toda criança 

 Tem direito a ser feliz!!! 

 
  

QUARTA-FEIRA -10/02 
   

Passeio Virtual Ao Instituto Terra 

 - Sigam as instruções da professora no grupo de Whatsapp. 

https://artsandculture.google.com/partner/instituto-terra 

  

   

QUINTA- FEIRA -11/02 

 

Assista ao filme: Pequeno raio de esperança 

         https://www.youtube.com/watch?v=XcAyzi1-yIE 

  
SEXTA - FEIRA -12/02 

 

 

  Vamos fazer uma dobradura de avião de papel? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3hvbXd2jXHQ 
  
  

https://artsandculture.google.com/partner/instituto-terra
https://www.youtube.com/watch?v=XcAyzi1-yIE
https://www.youtube.com/watch?v=3hvbXd2jXHQ
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Pinterest 

  
   
  
  

SEGUNDA-FEIRA- 15/02 

 
 LEITURA DIÁRIA: Diferenças  

 

Conta-se que vários bichos decidiram fundar uma escola. Reuniram-se e começaram a 

escolher as disciplinas. O pássaro insistiu para que houvesse aulas de voo. O peixe, para que o 

nado fizesse parte do currículo também. O esquilo achou que a subida perpendicular em árvore 

era fundamental. E o coelho queria que de qualquer jeito que a corrida fosse incluída. E assim 

foi feito.  

Incluíram tudo, mas cometeram um grande erro. Insistiram para que todos os bichos 

praticassem todos os cursos oferecidos.  

O coelho foi magnífico na corrida, ninguém corria como ele, mas queriam ensiná-lo a 

voar. Colocaram-no numa árvore e disseram: “voa coelho”! 

Ele saltou lá de cima e “pluft”, o coitadinho quebrou as pernas. O coelho não aprendeu a  

https://i.pinimg.com/originals/00/73/45/0073450c1316a86a0414d96fd06153cd.jpg
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voar e acabou sem poder correr também.  

O pássaro voava como nenhum outro, mas o obrigaram a cavar buracos como uma 

toupeira. Quebrou o bico e as asas e depois não conseguia voar tão bem e nem cavar buracos.  
https://www.acessaber.com.br/ 

 
 
 

TERÇA-FEIRA- 16/02 

 

Passeio virtual pelo Zoológico de SP: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yg-A_n80GMo 
  
  

QUARTA-FEIRA- 17/02 
  

Massinha de modelar caseira: 

  

Ingredientes: 

 

 • 2 copos de farinha de trigo  

 • 1/2 (meio) copo de sal 

 • 1 copo de água 

 • 1 colher de sopa de óleo 

 • corante comestível (anilina) para colorir, tinta guache ou suco em pó.  

  

Como fazer:  

Misture os ingredientes secos primeiro, depois vá acrescentando a água aos poucos, 

mexendo sempre. Por último, acrescente o óleo. Se necessário, coloque mais farinha até chegar 

ao ponto de desgrudar das mãos. Divida a massa e coloque o corante nas cores desejadas. Para 

maior duração, coloque-as em saquinhos plásticos ou plástico filme. 
  
  

QUINTA- FEIRA- 18/02 

 
Vamos fazer animais com massa de modelar? 

https://www.youtube.com/watch?v=5hHiwTFxYNw 

  

SEXTA – FEIRA- 19/02 

 
Como fazer origami de um coelho 

https://www.youtube.com/watch?v=qyw-zqvswfo 

https://www.acessaber.com.br/wp-content/uploads/2017/01/interpretacao-de-texto-diferencas-3%C2%BA-ou-4%C2%BA-ano-respostas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Yg-A_n80GMo
https://www.youtube.com/watch?v=5hHiwTFxYNw
https://www.youtube.com/watch?v=QyW-ZQVSWFo

