
           

 

 

 

                                                             TAREFA DE CASA 

1)  A cultura africana contribuiu com muitos ritmos na música popular brasileira. Faça uma entrevista 

com alguma pessoa de sua família a respeito das preferências de cada um sobre ritmos da música 

pedida. Faça em uma folha extra. 

 2) Volte ao texto de receita  em modo de preparo no seu livro de Português pág 30 e circule os 

verbos no modo imperativo afirmativo.  

 3) Agora retire do mesmo texto receita e escreva os verbos que você circulou, escolha três e forme 

frases ampliadas. 

    _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

4) Na campanha do agasalho deste ano foram arrecadados 1.560 calças, 2.645 casacos e 863 

cobertores. Quantas peças foram arrecadadas durante a campanha deste ano? Calcule. 

              S.M                       CÁLCULO               RESPOSTA 

 

 

 

 

5) Escreva em algarismos o número correspondente a: 

a) 10 dezenas=_____________                   c) 7 dezenas e 5 unidades= _______________ 

b) 4 dezenas= ______________                  d) 1 centena, 4 dezenas e 8 unidades___________ 

6) Os alunos do 3° Ano fizeram uma votação para escolher o animal preferido da história Tatu bobo. 

Com os votos obtidos, foi montado um gráfico. Observe-o e faça o que se pede: 

 

Nome: _________________________________  Nº: ____ Série: 3º Ano____                                          

Professora ___________________                         Data     /  03 / 2020 

 



                                        

a) Qual é o animal preferido pelos alunos do 3° Ano?____________________________________ 

b) Qual foi o animal que teve menos votos?____________________________________________ 

c) Quantos votos teve o tucano? ____________________________________________________ 

d)Quantos votos teve o macaco?____________________________________________________ 

7) Faça uma nova leitura sobre Orientação por instrumentos, revisando os pontos cardeais, em 

Geografia página 14 e 15 e resolva a página 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

                                                            TAREFA DE CASA 

1) De acordo com o nosso estudo sobre receita culinária, pesquise uma receita da cultura 
quilombolas, faça em uma folha extra e traga para estudo em sala. 
 
 a) Quais as partes que formam a receita? ____________________________________________ 
   
 b) Quais são os ingredientes dessa receita? __________________________________________ 
  
 c) Circule na receita os verbos no imperativo depois forme frases amplas com eles. Caderno de 

pauta. 

 2) Encontre os substantivos primitivos que dão origem aos derivados abaixo:   

    Pobreza _______________Leiteiro __________________             Porteiro _______________  
 
    Paliteiro ______________   Mangueira ________________           Cavaleiro ______________ 
 3) Circule a sílaba tônica das palavras classifique-as de acordo com o nº de sílabas e quanto à 
 tonicidade.  
 
 Homens - _________________________        ______________________________ 

 

 Indígenas - ________________________      _______________________________ 

 

 Comida - _________________________        _______________________________ 

 

 Cultura - ________________________         ________________________________ 

 

 Pássaro - __________________________         ______________________________ 

 4) Vamos revisar os acentos agudo e circunflexo por meio da loteria e depois reescreva a palavra 
com acento correto  ao lado como se pede. 
 
 

              

 

Nome: _________________________________  Nº: ____ Série: 3º Ano____                                          

Professora ___________________                         Data  20 /  03 / 2020 

 



 

 5) Preencha a tabela com o sucessor ou antecessor correspondente de cada um dos 

seguintes números naturais: 

 

            799 
 

 

    1.009           1.010 
 

  

    2.145  
 

 

                 
         100 

    4.500  
 

 

              958 
 

 

  
 

      2.000 

 

6) Observe os números e arredonde-os  para a dezena ou centena  exata mais próxima.  

    18 _________           24__________              176________             598___________ 

   286________             

 
7) Agora escreva o valor de cada algarismo de acordo com a posição que ele ocupa. ( 1.0) 
 
    2.546 
 
                                    _________ 
           _________     __________                     
        ___________  ___________ 
 
    _____________  __________ 
 

8) De acordo com o nosso estudo sobre a diversidade cultural escreva dois costumes que herdamos 

dos: 

 Indígenas __________________________      ______________________ 

 Portugueses ________________________     ______________________ 

  Africanos __________________________      _______________________ 

 

 

                               Que o menino Jesus ilumine seus passinhos! 

 



 

                             

 
 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

f) Qual fato estranho acontece no inicio da história? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Nome: _____________________________________________________         Nº: ____  

Professor (a): _____________________      Série: 3º ano    __         Data:    / 03 / 2020 

 



 

2. Complete o texto utilizando os advérbios do quadro.

 

__________ no circo da esquina tem um  belo domador, que bem _________, ao acordar, treina 

domar seu leão; as vezes rápido outras ________________ ele vai em busca de um sonho. 

Sonha esse domador em um dia se apresentar no __________ circo Soleil e______________ 

fama conquistar. 

____________ um dia ele consiga, _____________ eu acredito nele! 

Pois ____________ é um homem mal, mas um domador especial que cuida __________ de seu 

leão com _____________ carinho e amor. 

Vá em frente domador! Corra em busca de seu sonho 

Seja hoje ou no futuro, ____________ ou em qualquer lugar, pois todo aquele que sonha 

_________________ alcançará 

Gi Barbosa  

Posicione os advérbios utilizados acima na coluna correta. 

Lugar  Tempo  Modo  Negação  Dúvida  Intensidade  Afirmação 

       

       

       

 

3.Leia a parlenda: 

PISEI NA PEDRINHA, A 

PEDRINHA ROLOU. 

PISQUEI PRO MOCINHO, 

MOCINHO GOSTOU 

CONTEI PRA MAMÃE, MAMÃE 

NEM LIGOU. CONTEI PRO 

PAPAI, CHINELO CANTOU. 

a) De acordo com a parlenda, quem você acha que pisou na pedrinha? 

____________________________________________________________________________  
 
b) Por que a pedrinha rolou? 
____________________________________________________________________________ 
 

talvez 

aqui, 

bem 

sim, 

não 

devagar 

cedo 

muito, 

muita, 

grande, 

ali 

certamente 



 

c) Marque X na alternativa que explica o último verso da parlenda: 
CHINELO CANTOU 

(    ) O CHINELO FAZ BARULHO 
(    ) USOU O CHINELO PARA BATER 
(    ) O CHINELO É ARTISTA 
d) Localize na parlenda as palavras que rimam com as palavras em destaque e copie-as. 

AMOU 

 
AMEI 

 
4. Observe abaixo o gráfico com o resultado de uma pesquisa realizada com as  crianças que 
participaram de uma colônia de férias sobre o tipo de filme preferido por elas. 

Tipo de filme preferido 

De 

acordo com gráfico, qual foi o tipo de filme preferido pela maior quantidade de crianças? 

AVENTURA                                          DESENHO 

COMÉDIA                                             ROMÂNTICO 

 

 

a) Qual a diferença entre as crianças que gostam de filmes de desenho e as que gostam de 

romântico? 

b) Quantas crianças ao todo gostam de aventura e comédia  

c) Quantas crianças participaram da pesquisa? 

 

5. Observa os ábacos e complete. 

 

É: São: São: 

___ milhar, ___ centenas ___ milhar, ___ centenas ___ milhar, ___ centenas 

___ dezenas e ___ unidades ___ dezenas e ___ unidades ___ dezenas e ___ unidades 

COMÉDIA  

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

ROMÂNTICO  DESENHO  AVENTURA 



 

 

 

Representa 1 unidade. 

Representa 1 dezena ou 10 unidades. 

Representa 1 centena ou 100 unidades. 

Representa 10 centenas ou 1 milhar 

6 . Sistema de numeração 

Complete escrevendo os números 

a) 2 placas possuem _____ barras = _____ 

b) 3 barras possuem _____ cubinhos = _____ 

c) 1 cubo possui _____ placas = _____ 

d) 4 placas + 5 barras = _____ 

e) 6 cubos = _____ 

f) 1 cubo + 7 placas = _____ 

g) 5 placas + 8 barras + 9 cubinhos = _____ 

h) 2 cubos + 3 placas + 6 cubinhos = _____ 

i) 4 cubos + 7 barras +4 cubinhos = _____ 


