
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 05/06/2020 

PROFESSORA: KÁTIA SANGALI    TURMA: 3º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

 
2ª ETAPA 

ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE TEXTO 
 
 

 

 

 

 

Completando o texto 

 

1) Numere as cenas de acordo com a ordem dos acontecimentos. 

 

2) Use as palavras do quadro e complete a história. 

 

 

 

 Era ______________________ da mãe de Frederico e de Isabele. Eles resolveram fazer-

lhe uma surpresa. 

 Isabele pegou o __________________ de receitas e os _____________________ para 

fazer o bolo. 

 Os dois _______________________ prepararam o bolo e o colocaram no 

___________________ para assar. 

 Quando mamãe chegou do ________________________________, ficou muito 

_____________________ com a _____________________ que os filhos prepararam. 

 

3) Quantos anos a mamãe dos meninos está fazendo? Coloque a idade dela no bolo e 

enfeite-o. 

 

 

 

  

irmãos – surpresa – ingredientes – forno – aniversário – feliz – trabalho – livro 
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2ª ETAPA 
ATIVIDADES DE CIÊNCIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

1) Complete as frases com as palavras do quadro. 

 

frutos – flores – cores – flores – formas – tamanhos – 

vegetais 

 

a) Os _________________ são encontrados distribuídos por todo o 

planeta. 

b) Apresentam-se com ________________, _________________ e ________________ variados. 

c) Alguns vegetais não possuem _______________, ________________ nem ________________. 

 

2) Porque as plantas são consideradas seres vivos?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

3) Desembaralhe as letras e descubra o nome de um vegetal que possui flores, frutos e 

sementes.  

 

 

* _______________________________________________________________ 

 

 

Atenção! 
 

Fixar: Plantas. 

          Partes da planta. 

 

 

Á  J  M  C  A  A  R  U 
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2ª ETAPA 
ATIVIDADES DE HISTÓRIA 

 

FESTA JUNINA 
 

 

A quadrilha foi criada, na Inglaterra, para comemorar as boas colheitas com 

fartura de comidas e festejos. Chegou ao Brasil trazida pelos portugueses. 

O simbolismo da festa é de fertilidade do solo. 

Os santos em destaque são: Santo Antônio, 13 de junho; São João, 24 de junho; e 

São Pedro, 29 de junho. 

A fogueira é o elemento principal. 

Na culinária, temos as comidas típicas: a canjica, o pé-de-moleque, a mandioca, 

a batata assada, o quentão, a pipoca, etc. 

Os fogos enfeitam o céu, e a música sertaneja e o forró alegram as pessoas, que 

dançam e se balançam sorridentes a noite toda. 

 

 

1) Marcar com um X o desenho que  

não pertence a uma festa junina. 

 

 

 

 

2) Vamos completar o diagrama com o 

nome das figuras abaixo? 
 


