
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, ____/____/______ 

PROFESSORA:  KATIA SANGALI    TURMA: 3º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

REVISÃO 
HISTÓRIA 

 

A infância é o estágio inicial da vida de todo ser humano. 

 

1) Escreva o seu nome completo. 

______________________________________________________________________ 

 

2) Retire do livro página 302, 303, dois direitos da criança. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3) Assinale quais são os seus deveres na escola. 

 

(      ) Estudar as lições. 

(      ) Brincar no recreio com os colegas. 

(      ) Colaborar com a limpeza da escola. 

(      ) Ter um lugar na sala de aula. 

 

4) Pinte somente quais são os seus direitos na escola. 

 

 Ter bons professores. 

 Ser pontual. 

 Estudar em uma escola limpa. 

 Não faltar às aulas. 

 

 

 

 

 

 

5) Escreva o nome do seu brinquedo preferido. 

 

 

 

 
 

6) Marque um (X) nas brincadeiras que você mais gosta. 

 

(     ) Amarelinha 

(     ) Peteca 

(     ) Passa-anel 

(     ) Pular corda 

(     ) Bilboquê 

(     ) Bola de gude 

 

Onde existem crianças há brinquedos e brincadeiras. 

 

___________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

7) Outras pessoas também fazem parte da sua família. Complete a frase abaixo. 

 

a) A irmã de meu pai é minha ______________________. 

b) o filho do meu tio é meu ______________________. 

c) O pai da minha mãe é meu _____________________. 

d) A mãe de meu pai é minha ______________________. 

 

* Agora, escreva o significado de Árvore Genealógica. (Livro página: 319) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

8) Responda. 

 

a) Escreva sobre comunidade. (Livro página: 324) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

b) O que é quarteirão? (Livro página: 324) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

c) Qual é o nome do seu bairro? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

d) Qual é o nome da sua rua? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

e) Escreva o nome do seu município. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

9) Pesquise sobre o município de Belford Roxo. 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Quando nascemos, passamos a fazer parte de uma família e também da 

história dessa família. 

Na rua onde moramos, todos nós convivemos com outras pessoas. 


