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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Rua Joaquim de Oliveira, 410 - Jd. Cruzeiro – Mairinque/SP 
CNPJ (MF) 45.944.428/0001-20 – CEP: 18.120.000 / Fone (11) 4718-9090 

 

6º ROTEIRO - ATIVIDADES DOMICILIARES 3º ANO 

Atividades de Encerramento do 1º semestre 2020 

Comunicado aos pais ou responsáveis 

A Secretaria de Educação do Município de Mairinque, em seu 6º Roteiro de Estudos - 

Atividades de Encerramento do 1º Semestre - trará uma sequência de atividades elaboradas pelos 

professores dos respectivos anos do Ensino Fundamental I, a fim de dar continuidade a 

aprendizagem, bem como registrar o percurso percorrido no processo remoto, pelos alunos.  

Neste 6º roteiro de atividades domiciliares, os alunos realizarão uma sequência de atividades 

referentes aos conteúdos trabalhados nos roteiros anteriores, possibilitando, assim, verificar o que 

já foi assimilado e o que ainda precisa ser aprofundado. 

Estas atividades devem ser realizadas pelos alunos no próprio material impresso, uma vez 

que serão devolvidas à escola para futura correção pelos professores e, servirá de documento 

comprobatório para o encerramento do primeiro semestre, e será arquivada na unidade escolar. 

As atividades contemplarão os componentes curriculares de: Língua Portuguesa, 

Matemática, História, Geografia, Ciências, Educação Física e Musicalização. 

Os pais ou responsáveis poderão optar por: acessar o site da prefeitura e imprimir o material 

(que estará disponível a partir do dia 01/09), ou retirar na própria escola de seu filho, seguindo 

orientações divulgadas por cada diretor. 

Importante acompanhar as orientações para a devolução do material, lembrando sempre 

dos protocolos de segurança para covid-19.  

Cronograma de Retirada das Atividades Realizadas - 8h às 12h e 13h às 16h 

01 de setembro – 3ª feira 1º, 2º e 3º anos 

02 de setembro – 4ª feira 4º e 5º anos 

Cronograma de Devolução das Atividades Realizadas - 8h às 12h e 13h às 16h 

06 de outubro - 3ª feira 1º, 2º e 3º anos 

07 de outubro - 4ª feira 4º e 5º anos 

As crianças, em sua maioria, ainda não têm maturidade suficiente para realizar as atividades 

sozinhas. Dadas as circunstâncias em que estamos vivendo, é de suma importância o apoio da 

família e dos professores. 

Para as crianças que ainda não têm o domínio da leitura, o adulto que a está orientando, 

pode ler para ela. Ao ajudar as crianças a realizar as atividades, procure esclarecer as dúvidas que, 

porventura, surgirem. 

Procurem sempre um lugar tranquilo, onde fiquem bem acomodados e realizem as 

atividades propostas com muita dedicação. 
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O COMBATE À COVID 19 DEPENDE DE TODOS NÓS 

 

DICAS AMBIENTAIS PARA OS TEMPOS DE ISOLAMENTO 

http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/estudantes-e-familias/ 

 

http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/estudantes-e-familias/
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ESCOLA: 

PROFESSORA: 

ALUNO (A): 

TURMA: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão 1 - Leia o bilhete e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Para quem o bilhete foi enviado? _________________________________________________ 

 

b) Quem está enviando este bilhete? ________________________________________________ 

 

c) Qual é o assunto do bilhete? _____________________________________________________ 

 

d) De qual inseto você acha que Lucas está comentando? ________________________________ 

    

 

Questão 2 - Leia o texto abaixo: 

REI, CAPITÃO, 

SOLDADO, LADRÃO, 

MOÇA BONITA 

DO MEU CORAÇÃO. 

 

Nesse texto, as palavras que rimam são: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Questão 3 -  
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Questão 4 -  

   
 
 
 
 
 
 

VENHA SORRIR COMIGO! 
VAMOS COMEMORAR O 

MEU 1ºANINHO 
Paulo 

DIA:13/10/2020 

HORA: 17h00 

LOCAL: MINHA CASA 

 

a) Este texto é um: 

(   ) bilhete (   ) anúncio (   ) convite 

 

b) O assunto principal deste texto é: 

(   ) festa de casamento. (   ) festa de aniversário. (   ) festa de batizado. 

 

c) O tema da festa será sobre: 

(   ) Mickey (   ) circo (   ) turma da Mônica 

 

                d) A festa vai acontecer: 

(   ) a noite (   ) durante o dia (   ) a tarde

 

Questão 5 – Observe o que se pede: 

a) Ligue as palavras à classificação correspondente, de acordo com o número de sílabas: 

  

 

 

  

 

 

 gol 

bicicleta 

boneca 

bola 

Monossílaba 

Dissílaba 

Trissílaba 

Polissílaba 



6 
 

b) Numere os antônimos das palavras: 

( 1 ) quente 

( 2 ) claro 

( 3 ) não 

( 4 ) macio 

( 5 ) dia 

(    ) duro 

(    ) sim 

(    ) frio 

(    ) noite 

(     ) escuro 

  

 c) Acentue corretamente as palavras abaixo.: 

 
jacare 

 

 
carijo 

 
tamandua 

 
bufalo 

 
aguia 

 

d) Complete com m ou n e copie as palavras: 

a) lâ____pada - ____________________ 

b) que____te - ____________________ 

c) bo____bom - ____________________ 

e) ca____to - ____________________ 

 

Questão 6 – Observe e faça o que se pede: 

a) Escreva as palavras abaixo em ordem alfabética. 

  

galinha - ovos - ninho - granja – penas 

 

 
 

    

                 

b) Escreva o nome da figura e complete: 

a) nome: ___________________________ 

b) quantas letras? _____________________  

c) quantas vogais? ____________________  

d) quantas consoantes? ________________ 

e) quantas sílabas? __________________ 
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Questão 7 - Leia o poema 

Paraíso 

(José Paulo Paes) 

Se esta rua fosse minha 

eu mandava ladrilhar, 

não para automóvel matar gente, 

mas pra criança brincar. 

 

Se esta mata fosse minha 

eu não deixava derrubar. 

Se cortarem todas as árvores, 

onde é que os pássaros vão morar? 

 

Se este rio fosse meu, 

eu não deixava poluir. 

Joguem esgotos noutra parte, 

que os peixes moram aqui. 

 

Se este mundo fosse meu, 

eu fazia tantas mudanças, 

que ele seria um paraíso 

de bichos, plantas e crianças. 

 

Entendendo o poema: 

 

a) O autor, neste poema fez uma homenagem a quem? 

      

______________________________________________________________________________ 

 

b) Qual é a ideia principal da primeira estrofe (as quatro primeiras linhas) do poema? 

  

______________________________________________________________________________ 

 

c) Se o mundo fosse do autor do poema, como ele seria? 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

d) Encontre no poema palavras que rimam com: 

 

ladrilhar:________________________ 

 

derrubar: ________________________ 

 

mudanças:_______________________ 
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Questão 8 - Leia o texto e responda as questões a seguir: 

Primavera... uma obra-prima da natureza 
 

      Primavera é tempo de flores brotando, pássaros cantando, vida se renovando. 

      Quando chega a primavera, tudo fica mais belo. 

      Não é por acaso que a primavera é conhecida como a “Estação das Flores”, pois nessa época 

as flores parecem despertar de um profundo sono e toda a natureza mostra sua obra de arte, 

através do colorido e do perfume das flores. 

 

a) As flores brotam: 

(   ) no inverno (   ) no verão (   ) no outono (   ) na primavera

 

b) Com a chegada da primavera tudo fica: 

(   ) igual (   ) belo (   ) diferente 

 
c) Como a primavera é conhecida? 
 
______________________________________________________________________________ 
            
d) O que acontece, na primavera, com as flores? 
           
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Questão 9 - Leia esta tirinha e responda: 

 

a) Esse tipo de texto é: 

(   ) poesia (   ) noticias (   ) história em quadrinhos 

 

b) Quais personagens aparecem no texto? 

______________________________________________________________________________ 
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c) O que o Cebolinha quis dizer com a expressão "adivinha"? 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

d) Qual foi a reação da Mônica quando viu a resposta do Cebolinha? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Questão 10 - Responda de acordo com a tirinha: 

 

a) Os personagens da tirinha são: 

(  ) Magali, Cascão e Franjinha. 

(  ) Magali, Cebolinha e Chico Bento. 

(  ) Magali, Cebolinha e Cascão. 

b) De acordo com os balões as crianças das tirinhas estão: 

(  ) cantando  (  ) pensando (  ) conversando 

 

c) O tempo que remete o pensamento de cada criança é: 

(  ) presente (  ) pretérito (passado) (  ) futuro 

 

d) Qual personagem plantou uma árvore frutífera: 

(  ) Magali. (  ) Cebolinha. (  ) Cascão. 

 

e) Por que você acha que o Cascão escolheu essa planta? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

Questão 1  

a) Escreva os números abaixo: 

duzentos e trinta e dois: ______ 

cento e quarenta e sete: ______ 

trezentos e cinquenta: ______ 

trinta e sete: ______ 

 

b) Escreva por extenso: 

274:  _________________________________________________________________________ 

106:  _________________________________________________________________________ 

252: __________________________________________________________________________ 

312: __________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 

Resolva os problemas: 

a) O livro que Ana Cecília está lendo tem 256 páginas. Ela já leu 136 páginas. Quantas páginas 
faltam para Ana Cecília terminar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPOSTA: 

 

b) Patrícia ganhou 5 caixinhas de bombom, com 4 bombons em cada uma delas. Quantos 
bombons Patrícia ganhou? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPOSTA: 
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Questão 3 - Leia e interprete as informações apresentadas na tabela de vendas da sorveteria: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda às questões: 
 

a) Em qual dia da semana a sorveteria vendeu mais picolés? ______________________________ 

b) Quantos sucos a sorveteria vendeu no sábado? ______________________________________ 

c)  Em qual dia da semana a sorveteria vendeu menos sucos? _____________________________ 

d) Comparando o número de sucos vendidos na quinta-feira e na sexta-feira, em qual dia houve 

mais venda? Quantos a mais? ______________________________________________________ 

e) Considerando o sábado e o domingo juntos, quantos picolés foram vendidos? ______________ 

 

Questão 4 - Veja o horário marcado no relógio da cozinha da casa de Pedro: 

 

 

 

 

 

 

Qual é o horário que o relógio está marcando? 

a) (   ) 2 horas e 10 minutos  

b) (   ) 2 horas e 50 minutos  

c) (   ) 10 horas e 2 minutos  

d) (   ) 10 horas e 10 minutos 

 

VENDAS DA SORVETERIA 
POLO NORTE 

Dia da semana Quantidade de 
picolés 

Quantidade de sucos de 
frutas  

Domingo 99 80 

Segunda-feira 80 62 

Terça-feira 69 73 

Quarta-feira 93 90 

Quinta-feira 77 88 

Sexta-feira 87 67 

Sábado 89 95 
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Questão 5 - Olhe o calendário do mês de setembro. As letras indicam os dias da semana (domingo, 

segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado) e os números indicam os dias do mês. 

 

a) Quantos dias têm o mês de setembro? ____________________________________________ 

b) O último domingo de setembro, que dia será? _______________________________________ 

 

Questão 6 - Resolva os problemas: 

 

a) Márcia tem uma moeda de 10 centavos e 

quer trocá-la com Mário por moedas de 5 

centavos. Quantas dessas moedas ela vai 

receber? 

 

 

 

 

b) Carlito tem 5 moedas de 10 centavos e quer 

trocá-las por uma única moeda de maior valor. 

Qual é essa moeda? 

 

c) Quantas moedas de 10 centavos é preciso 

para somar 1 real? 

 

 

 

 

 

 

d) Alessandro juntou 4 moedas de 25 

centavos para trocá-las por uma moeda de 

maior valor. Qual seria a moeda? 
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Questão 7 - Um desses objetos mostrados nas fotos é mais difícil de rolar porque não tem 

superfície arredondada. Descubra qual é esse objeto e marque um X. 

 

 

 

Questão 8 - Na carteira do papai tem todas as cédulas e moedas da figura abaixo: 

 

 

Ele foi no jornaleiro e gastou todas essas cédulas e moedas. Quanto papai gastou?  

 

 

 

 

 

Resposta: _____________________________________________________________________ 
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Questão 9 - A professora Vilma perguntou à suas alunas qual a roupa preferida de cada uma. 

Depois, ela organizou um gráfico e mostrou quantas alunas escolheram cada roupa. 

 

De acordo com esse gráfico, responda: 

a) Qual a roupa preferida das meninas?  

 

_____________________________________________________________________________ 

b) Quantas meninas escolheram essa roupa? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Questão 10 

a) Dê o antecessor e o sucessor: 

 366  

 108  

 499  

 1000  

 234  
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b) Faça a decomposição dos números abaixo assim como no exemplo: 

 

158 = 100 + 50 + 8 
 

 

• 242 = _____+_____+_____ 

• 389 = _____+_____+_____ 

• 120 = _____+_____+_____ 

• 574 = _____+_____+_____ 

 

HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS 

 

Questão 1 - No planetário, Tina está observando os planetas e depois terá que fazer a tarefa de 

casa. Vamos ajudá-la?  

 

Responda com atenção: 

 

a) Qual é o planeta que está mais próximo do Sol? _____________________________________ 

b) Qual é o planeta que está mais distante do Sol?______________________________________ 

c) Escreva o nome dos planetas do Sistema Solar______________________________________ 
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Questão 2 - Os sons estão presentes em nossa vida a todo momento. Cite 5 exemplos de: 

Sons da natureza Sons da cidade 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Questão 3 

a) O município é dividido em zona rural (campo) e zona urbana (cidade). Nossa escola está 

localizada na zona: 

(   ) zona rural (   ) zona urbana 

 

b) Complete as frases com as palavras abaixo: 

 

 

O bairro é formado por um conjunto de _______________, ______________________ e 

____________________________. Ele é uma parte da _____________________. 

 

c) Dê nome destas moradias: 

 

ruas   - cidades - praças - avenidas 
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Questão 4 - Numere a paisagem de acordo com a legenda: 

1 - Montanha 2 - Planície 3 - Planalto 4 - Vale 

 

 

Questão 5 - Escreva o nome de 3 animais para cada sub categoria: 

Mamíferos Insetos Répteis Aves Peixes Anfíbios 

      

      

      

 

Questão 6 - Escreva o nome das partes da planta: 

 

 

flor - folha – fruto – semente – caule - raiz 
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Questão 7 - A água é um elemento essencial para nossa sobrevivência. A imagem a seguir ilustra 

a importância do uso consciente da água. Ela representa um dos principais cuidados que devemos 

ter em nosso cotidiano: o fechamento das torneiras. 

 

 

ktsdesign/Shutterstock.com  

Além de fechar as torneiras, há uma série de outras ações que podem contribuir para o uso 

consciente da água. Escreva pelo menos três dessas ações:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 8 - Quais são os estados físicos da água? Dê exemplos da água nesses estados na 

natureza: 

Estado físico da água Exemplos 

  

  

  

 

Questão 9 - Leia o informativo da Prefeitura do Município de Mairinque e responda:            
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a) Como a dengue é transmitida e quais os principais sintomas? 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

b) Quais ações podemos realizar, para prevenir e controlar essa doença? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 10 - Escreva abaixo 5 cuidados que devemos ter para evitar a contaminação pelo novo 

coronavírus: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Questão 1 - De acordo com o diagrama decifrado, qual o nome dos cinco esportes abaixo: 

    ________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 
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    ___________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – Conforme a construção do brinquedo “Pimball” realizado no 5º roteiro, registre 

quantos pontos você conseguiu realizar. 

 

Coloque o número de pontos aqui:  

 

____________________________ 

 

 

 

Questão 3 - Nas brincadeiras folclóricas abaixo, responda: 

 

a) Os alunos irão empurrar ou puxar um ao outro? 

 

____________________________________________________________ 
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 b) O aluno de azul está puxando ou empurrando o oponente? 

 

____________________________________________________________ 

 

 

c) Quem está tentando escapar, o de azul ou o de vermelho? 

 

____________________________________________________________ 

 

MUSICALIZAÇÃO 

Questão 1 - Qual seria a ordem correta das notas musicais, se forem tocadas do som grave ao 

agudo? 

a) (   ) Dó - Fá - Mi - Sol - Si - La - Ré - Dó 

b) (   ) Dó - Si - Lá - Sol - Fá - Mi - Ré - Dó 

c) (   ) Dó - Ré - Mi - Fá - Sol - Lá - Si - Dó 

d) (   ) Dó - Mi - Ré - Sol - Fá - Lá - Si - Dó 

Questão 2 - Quais adjetivos se encaixariam melhor para as definições de som grave e som agudo? 

a) (   ) Estalado e Opaco 

b) (   ) Estridente e Suave 

c) (   ) Suave e Grosso 

d) (   ) Grosso e Fino 

Questão 3 - Pinte apenas os instrumentos da família da percussão. (instrumentos de percussão 

são aqueles que para tocá-los é preciso bater com as mãos ou com baquetas.) 

 

 


