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ATIVIDADES DOMICILIARES-PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS 
 

SEGUNDA-FEIRA - 08/03 

Leitura diária: Poema: 8 de março: Dia Internacional da Mulher  

 
Elas sorriem quando 

querem gritar. 

 

Elas cantam quando 

querem chorar. 

 

Elas choram quando 

estão felizes. 

 

E riem quando 

estão nervosas. 

 

Elas brigam por aquilo 

que acreditam. 

 

Elas levantam-se para 

injustiças. 

 

Elas não levam “não” 

como resposta quando 

acreditam que existe 

melhor solução. 

 

(Trecho do poema “Mulheres” de Pablo Neruda) 

                       

Português:  

Interpretação de texto 

Após ler o texto acima, no seu caderno, coloque a data, o número da atividade e as respostas: 

1. O texto lido nos fala sobre quem?  

2. Qual é o nome do autor do texto? 

3. Segundo o texto, o que as mulheres fazem quando na verdade querem chorar? 

4. Por que as mulheres brigam? 

5. Escreva, com suas palavras, quais são as mulheres mais importantes na sua vida e o 

porquê da sua escolha. 



EMEF Marleciene Priscila Presta Bonfim – 08/03 a 12/03/2021 – 3º Ano 
 

 

2 
 

Arte 

Hoje tem aula de Arte. Boa aula! Clique aqui: Arte 

 

TERÇA-FEIRA – 09/03 

Leitura diária:  Texto narrativo – O índio e o jabuti  

Um dia, o jabuti estava passeando e encontrou uma lâmpada mágica e a escondeu. 

Veio a chuva forte, tão forte que inundou a floresta. Era preciso fazer uma mágica para 

parar a chuva. 

O indiozinho perguntou aos bichos: 

- Quem sabe de uma mágica que faça parar a chuva? 

A hiena deu uma gargalhada e disse: 

- Aqui não tem nenhum mágico. 

O jabuti buscou sua lâmpada e disse: 

- Não sei como funciona, mas se ajudar... 

- Eu sei – disse o índio, esfregando as mãos na lâmpada. 

De repente, a lâmpada começou a soltar estrelinhas que se dirigiram para o céu fazendo a 

chuva parar. 

Todos os animais da floresta ficaram agradecidos à lâmpada que, num passe de mágica, 

desapareceu. 

Quem sabe algum dia você a encontra?  

(Neire e Jane)  
http://www.professorzezinhoramos.com/2019/03/leitura-e-interpretacao-de-textos.html 

 

Matemática: 

Situações problemas 

Leia com bastante atenção, coloque o número do problema no seu caderno, faça a conta e 

coloque a resposta: 

1) Passeando pelo jardim, César viu 15 formigas, 12 moscas e 1 joaninha. Quantos animais 

César viu? 

2) Na árvore da casa de Ana, tinha 56 goiabas maduras. Ana conseguiu colher 25. Quantas 

goiabas ainda ficaram na árvore? 

3) Num pasto há 36 vacas e 41 bois. Quantos animais há no pasto? 

 

4) Num zoológico haviam 2 macacos para dividirem 10 bananas. Quantas bananas cada 

macaco ficou? 

 
Inglês: 

Vamos aprender inglês, veja o que a professora preparou para a aula de hoje! 

St Patrick´s Day (Dia de São Patrício) 

Clique aqui: Língua Inglesa 

 

https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/Arte
http://www.professorzezinhoramos.com/2019/03/leitura-e-interpretacao-de-textos.html
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/L%C3%ADngua%20Inglesa
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QUARTA-FEIRA - 10/03 

Leitura diária: Animais vertebrados 

Os animais vertebrados são aqueles que possuem vértebras que formam a coluna 

vertebral. Os animais vertebrados são classificados em: mamíferos,  

aves, répteis, anfíbios e peixes. 

Mamíferos: os mamíferos são animais vertebrados que se alimentam do leite da mãe 

durante algum tempo após o nascimento. Uma característica comum aos mamíferos é a presença 

de pêlos no corpo. O ser humano, o cachorro, o gato e o cavalo são exemplos de animais 

mamíferos. As baleias e os golfinhos também são mamíferos, no entanto, são aquáticos. 

Aves: as aves são animais vertebrados que nascem de ovos. Elas possuem bico, asas e o 

corpo coberto de penas. A galinha, o pato, o avestruz e periquito são alguns exemplos de aves. 

Répteis: os répteis são animais vertebrados que geralmente nascem de ovos. Eles têm o 

corpo coberto de escamas, placas duras ou carapaças. Entre eles encontramos as cobras, os 

jacarés, as tartarugas e as lagartixas. 

Anfíbios: os anfíbios são animais vertebrados cuja característica mais marcante da classe 

é o seu ciclo de vida dividido em duas fases: uma aquática e outra terrestre, apesar de haver 

exceções. Alguns exemplos de anfíbios: rãs, sapos e tritões. 

Peixes: os peixes são animais vertebrados, aquáticos, que possuem nadadeiras, a guelras 

ou brânquias, com que respiram o oxigênio na água. A maior parte tem coberto por escamas. 
(https://pedagogiaaopedaletra.com/plano-de-aula-animais-vertebrados-e-invertebrados/) 

Ciências: 

Observe os animais abaixo: 
SARDINHA 

 

CACHORRO 

 

PAPAGAIO 

 

PORCO

 

TARTARUGA 

 

GALINHA 

 

COBRA 

 

PATO 

 
BALEIA 

 

ONÇA 

 

SAPO 

 

GATO 

 
TUBARÃO 

 

JACARÉ 

 

POMBO 

 

LAGARTIXA 

 

https://pedagogiaaopedaletra.com/plano-de-aula-animais-vertebrados-e-invertebrados/
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Agora, faça como conseguir o quadro no seu caderno e escreva o nome dos animais de 

acordo com o que se pede: 

MAMÍFEROS AVES RÉPTEIS PEIXES 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

QUINTA-FEIRA - 11/03 

 Leitura diária: Fábula  

O rato do campo e o rato da cidade 

Um ratinho da cidade uma vez foi convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo 

que seu amigo vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o para morar com 

ele: 

- Tenho muita pena da pobreza em que você vive, venha morar comigo na cidade e você 

verá como lá a vida é mais fácil. 

Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. 

Foram logo à dispensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e 

gostosas, quando entrou uma pessoa com dois gatos, que pareceram enormes ao ratinho do 

campo. 

Os dois ratos correram apavorados para se esconder. 

- Eu vou para meu campo – disse o rato do campo quando o perigo passou – prefiro minhas 

raízes e ervas na calma, às suas comidas gostosas com todo esse susto. 

(Adaptado de ROCHA, Ruth. Fábulas de Esopo. São Paulo: FTD, 1993.) 

 

Geografia  

Os ratinhos tinham opiniões sobre a vida no campo e a vida na cidade. Responda em seu 

caderno: 

1. O que o ratinho da cidade achava da vida do seu amigo no campo? 

2. O que o ratinho do campo achava da vida do seu amigo na cidade?  

3. Por que o ratinho do campo foi para a cidade? 

 

ÊXODO RURAL: É A MIGRAÇÃO DE PESSOAS DA ZONA RURAL (CAMPO) 

PARA A ZONA URBANA (CIDADE), EM BUSCA DE MELHORES CONDIÇÕES DE 

VIDA. 
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4. Podemos dizer que a ida do ratinho do campo para a cidade foi um êxodo rural? Por 

quê? 

5. Na sua família ou no seu grupo de amigos, há alguém que era do campo e foi morar 

na cidade? Quem? De onde era? Para onde foi? 
 

SEXTA-FEIRA - 12/03  

Leitura diária:  Poesia 

A semana inteira 

 

A segunda foi à feira, 

Precisava de feijão; 

A terça foi à feira,  

Pra comprar um pimentão; 

A quarta foi à feira, 

Pra buscar quiabo e pão; 

A quinta foi à feira, 

Pois gostava de agrião; 

A sexta foi à feira, 

Tem banana? Tem mamão? 

 

Sábado não tem feira 

E domingo também não. 

(Sérgio Capparelli) 

 

História:  

Vamos estudar o calendário. Observe com atenção: 

 
(Imagem disponível em: https://br.pinterest.com/pin/592716000947606958/) 

https://br.pinterest.com/pin/592716000947606958/
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Responda no seu caderno:  

1. Em que ano estamos?  

2. Em que mês?  

3. Qual é o nome do primeiro dia da semana?  

4. Qual é o nome do último dia da semana? 

5. Quantos dias têm uma semana? 

7. Escreva qual dia da semana você gosta mais e explique o motivo. 

 

Hoje tem Educação-Física. Boa aula! 

Clique aqui: Educação Física 

 
 

 

 

 

https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20F%C3%8DSICA

