
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 17/06/2020 

PROFESSORA: KÁTIA SANGALI     TURMA: 3º ANO              

LUNO (A): __________________________________________________ 

2ª ETAPA 
ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 

 

Jericó e Jeremias 

 

Jeremias de Jesus  

é um sujeito popular. 

Sempre ao lado do seu jegue, 

nunca para de falar. 

 

Jericó é o companheiro 

arrematado num leilão. 

O coitado, de tão magro, 

parecia assombração! 

 

 

Pra tirar toda sujeira 

do seu “traje natural” 

Jericó ficou de molho 

em água, sabão e sal! 

 

Depois do banho de raça, 

Jericó quebrou o jejum. 

Devorou a manjedoura 

com jiló e jerimum. 
 

    ... 
 

Jericó e Jeremias. 

Cristina Porto. 

Editora FTD. 

 
VOCABULÁRIO 

jegue – jumento 

jerimum – abóbora 

“traje natural” – a pelagem do animal 

ficar em jejum – deixar de se alimentar durante um certo tempo 

arrematado – comprado em leilão 

manjedoura – tabuleiro onde se põe comida aos animais nas estrebarias 

 

1) Copie a frase, substituindo a palavra destacada por um sinônimo: 

a) Jeremias estava sempre junto com o jegue. 

______________________________________________________________________________________ 

 

b) Jericó devorou o jerimum. 

______________________________________________________________________________________ 

 

2) Assinale com um X o que for certo: 

a) Quem era Jeremias? 

(     ) um homem  (      ) um jegue  (      ) um cavalo 

 

b) Como estava Jericó assim que foi comprado? 

(     ) gordo   (      ) sadio   (     ) magro 

 

3) Responda: 

a) Onde Jericó foi comprado? _______________________________________________________ 

 

b) Para Jericó ficar limpo o que fizeram? ______________________________________________ 

 

c) Depois do banho, o que Jericó fez? ________________________________________________ 



ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 17/06/2020 

PROFESSORA: KÁTIA SANGALI    TURMA: 3º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

 

2ª ETAPA 
ATIVIDADES DE GEOGRAFIA 

 
 
 
 
 

 
 
1) Observe o time de futebol e responda às perguntas: 

 

 
 

2) Complete a rosa dos ventos com as letras que indicam os pontos cardeais: 

 

 
 

3) Marque as respostas certas: 
 

a) A rosa dos ventos tem a função de: 

(     ) indicar a direção norte.   (     ) indicar a posição do Sol. 

(     ) indicar as direções norte, sul, leste e oeste. 
 

b) Estendendo o braço para a direção onde o Sol nasce, teremos, à direita, o: 

(     ) norte   (     ) sul  (      ) leste 
 

c) O nome que se dá ao lugar em que o Sol nasce todos os dias é: 

(     ) nascente  (      ) poente  (      ) oeste 

Atenção! 
 

Fixar: Pontos Cardeais. 
 

Vídeo: Aprendendo com vídeo aulas – Geografia – Pontos Cardeais 

 

 

a) Quem está na frente de David? 

___________________________________ 

 

b) Quem está atrás de David? 

___________________________________ 

 

c) Quem está ao lado direito de 

David? 

___________________________________ 

 

d) Quem está ao lado esquerdo de 

David? 

___________________________________ 
 


