
        

 

            EMEF “ CÉU AZUL” 

8ª COLETÂNEA DE ATIVIDADES 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

3º ANO 
 

 

 ALUNO (A): Turma:   

 
PROFESSORES: /TIA ALINNE / TIO JORGE/ TIO LEONARDO/ TIA CRISTINA / 

TIA CACILDA / TIA FLAVIA / TIA CRISTIANO 

A EQUIPE “CÉU AZUL” TE ESPERA DE BRAÇOS ABERTOS. 

TODOS OS PROFESSORES ESTÃO A DISPOSIÇÃO DE VOCÊS NOS 

GRUPOS DE ESTUDOS. CHAMEM POR ELES, TIREM SUAS DÚVIDAS E 

REALIZEM SUAS ATIVIDADES. 

ESTAMOS AQUI PARA E POR VOCÊS!! 
 



ATIVIDADES DE PORTUGUÊS – PROFªs. CRISTINA/CACILDA 
 
 
ORIENTAÇÕES 

É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades 

▪ Lembre-se de colocar a data da atividade, no caderno. 

 

 

 
 

 
 

 
DOM RATÃO, O REI DA CONFUSÃO 

 

 
 

Texto: Elisabete Viana 
Ilustrações: Breno Macedo 
 
Era o aniversário de Dom Ratão. Como ele era popular no lugar onde morava, os bichos 
organizaram uma festa surpresa com jantar e sobremesa. O pato, o gato e o macaco foram 
os primeiros a chegar. Estavam tão animados que até apresentaram uma dança. Enquanto 
Dom Ratão comia e bebia até encher a pança. 
A elegante vaca Estrela chegou no último instante da comemoração. Trouxe, para 
presentear Dom Ratão, um delicioso queijo coalho, enrolado numa toalha feita com retalho. 
— Uauuuu, que presente legal! Vou comer agora mesmo, disse o aniversariante. 
Mas na barriga dele não cabia mais nada, porque, de tanto comer, ela já estava estufada. 
Então, ele guardou o queijo no armário e pendurou a chave no pescoço. Só ia comê-lo no 
almoço, no outro dia, quando a barriga ficasse vazia. 

 

Objetivos de aprendizagem: 
- Leitura e compreensão do texto; 
- Desenvolver a linguagem oral e escrita; 

 



A festa acabou, a bicharada se mandou. Então, Dom Ratão tomou banho, escovou os dentes, vestiu o 
pijama e, sem tirar a chave do pescoço, com medo de comerem seu delicioso queijo coalho, deitou-se 
na cama. 

Ao amanhecer, o galo cocoricou: 
 Acorda, dorminhoco, o dia já chegou! 

Mas Dom Ratão, de tão sonolento, nem escutou. Somente acordou ao meio-dia e 
foi correndo para a cozinha comer o queijo com farinha. 

Ao abrir o armário, que susto ele tomou. Deu um grito estridente que a todos 
assustou: 

 Ah! meu queijo desapareceu! E aos gritos continuou: 
           _Vou pegar o ladrão que o comeu! Hoje, aqui nesse mato, alguém vai pagar o pato 
por este ato. 

                        Ao ouvir isso, o gato não entendeu e se defendeu: 
                         Eu não vou pagar o pato, pois nada devo ao pato e nem a seu ninguém, além 
disso, meu amigo, eu não tenho nenhum vintém. 

O macaco de cima da árvore rebateu: 
 Olha aqui, meu senhor, depois da festa cada macaco no seu galho a noite inteira 

ficou. Além do mais, não desceríamos do nosso agasalho só para comer queijo coalho. 
__ O gato fugiu da acusação. Mas antes de dar no pé, cochichou no ouvido da cotia: 
    __Gato escaldado tem medo de água fria. Por isso, antes que ele me acuse, vou-me 
esconder debaixo daquela bacia. 

A cotia, em meio ao alvoroço, falou:  
— Sei que não se deve fazer briga, e sim evitar intriga. Portanto, para acabar esse 

escândalo, venham todos, vejam o que tirei de madrugada! 
— O retrato de um rato sonâmbulo! Exclamou a bicharada. 
Logo, a multidão reconheceu o personagem do retrato. Era de Dom Ratão comendo 

o queijo com suco de limão. 
E assim a cotia acabou a confusão.  
E Dom Ratão, apesar de muito envergonhado, a todos pediu perdão. 

 
1 - APÓS APRECIAR A BELA LEITURA, AGORA É A SUA VEZ DE INTERPRETÁ-LA: 

 
a) Quem estava aniversariando? 
 
b) Quem organizou a festa de aniversário? 
 
c) Que bichos chegaram primeiro na festa? 
 
d) O que a vaca estrela trouxe para presentear dom ratão? 
 
e) O que fez dom ratão após a festa acabar? 
 
f) Q que aconteceu com o queijo de dom ratão? 
 
g) Quem acabou com toda a confusão do roubo do queijo? 

 
              h) Quem na verdade havia comido o queijo? 
 
2 – RETIRE DO TEXTO PALAVRAS COM: 

2 SÍLABAS 3 SÍLABAS 4 SÍLABAS 

   

   

   



3 – PESQUISE O SIGNINIFICADO DA PALAVRA “SONÂMBULO” E ESCREVA NO SEU 
CADERNO. 
 
 
4 – SEPARE AS SÍLABAS DAS PALAVRAS: 
RATÃO-                                                                  ANIVERSÁRIO- 
QUEIJO-                                                                 CONFUSÃO- 
ENVERGONHADO-                                               SONÂMBULO- 
PERDÃO-                                                               ESCÂNDALO- 
MADRUGADA-                                                       LIMÃO- 
RETRATO-                                                             ALVOROÇO- 
 
 
ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – PROFªs. CRSITINA/CACILDA 
 

 
 

 

 

 

 



 

PROBLEMATIZANDO 

 
 

ADIÇÃO 

 



 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – PROFªs. CACILDA/FLAVIA 

 

Habilidades: (EF03HI03) identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos 

significativos do local em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à presença de 

diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas, 

indígenas e de migrantes. 

Objetivos: Compreender a importância das festas tradicionais e populares na 

comunidade no qual estar inserido. 

 

 

FESTA JUNINA- TIPOS DE COMIDAS 

 
O milho aparece como um dos principais símbolos das festas juninas por ser matéria-

prima de diversos pratos normalmente encontrados durante o evento, a exemplos de pipoca, 

pamonha, curau, canjica, polenta, cuscuz e milho cozido – mesmo que essas receitas também 

sejam encontradas e produzidas ao longo do ano. 

 

1-Escreva, no seu caderno, uma receita típica de festa junina (comida ou bebida) contendo 

ingredientes e modo de fazer. Quem se sentir à vontade pode fazer a receita em casa depois 

desenhar seu prato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PROFªs. CACILDA/FLAVIA 

Habilidades: (EF03HI03). Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos 

significativos do local em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à presença de 

diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas, 

indígenas e de migrantes. 

Objetivos: Compreender a importância das festas tradicionais e populares na 

comunidade no qual estar inserido. 



 

 

FAÇA A LEITURA: 

 

Festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o mês de junho. Essa 

comemoração é comum em todas as regiões do brasil, especialmente no Nordeste. As festas juninas são 

caracterizadas por comidas típicas, bandeirinhas coloridas, danças, músicas e muita animação. Converse 

com seus familiares sobre a história, origem e costumes da sua família. 

 

a - vocês já participaram de alguma festa junina? 

 

b- na festa junina que vocês foram tinha dança? Qual? 

 

c- na festa junina que vocês foram tinha comidas típicas? Quais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – PROFªs. CACILDA/FLAVIA 

 

Habilidades: (EF02GE05). Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de 

um mesmo lugar em diferentes tempos. 

 Objetivos: Compreender as mudanças e permanência, comparando imagens de um 

mesmo lugar em diferentes tempos. 

 

1- Faça a leitura abaixo e pinte a imagem que onde mais se parece com o local em que você 

mora:  

 

 

 



 

ATIVIDADES DE INGLÊS – PROF. LEONARDO 

  

 
 



 

01 – escreva o nome das frutas de acordo com o quadro acima: 

 

02)Desembaralhe  as letras das frutas e escreva em Inglês: 

 
 

 



ATIVIDADES DE ARTE – PROFª - TAINARA 

 

 

 
Temas populares na obra de Alfredo Volpi  

Sobre Alfredo Volpi:  

Alfredo Volpi pintou temas religiosos, populares, fachadas, mastros e bandeirinhas, 

temas que lembram festas de São João e Juninas, típicas do interior do Brasil. O pintor 

trabalhava com a noção de plano de modo a criar a impressão de movimento em suas 

telas. As bandeirinhas estão ligadas a um tema que está no imaginário brasileiro. 

Importante lembrar que as telas de Volpi mostram que ele usa a linguagem abstrata 

com uma carga figurativa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

VAMOS PARA A ATIVIDADE: 

Utilize diferentes cores de papel (você pode desenhar as bandeirinhas e colorir), em 

seguida você irá criar um cenário de festa junina e fazer sua colagem com as 

bandeirinhas, seja criativo, esbanje no uso das cores, e não se esqueça quais itens tem 

nas festas juninas pelo Brasil (ex: fogueiras, barraquinhas, balão, etc) 

Exemplos de cenários que você pode redesenhar em seu 

caderno de Arte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo de Experiência: ARTES  
DESENVOLVER PROCESSOS DE CRIAÇÃO UTILIZANDO COLAGENS DIVERSAS E CONHECENDO 

O ARTISTA DO ESTILO DA ATIVIDADE PROPOSTA, USANDO A CRIATIVIDADE E IMAGINAÇÃO DO 
ALUNO.  

Habilidades: EF69AR06-ES 

https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/temas-populares-na-obra-de-alfredo-volpi/
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/temas-populares-na-obra-de-alfredo-volpi/
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/temas-populares-na-obra-de-alfredo-volpi/
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/temas-populares-na-obra-de-alfredo-volpi/

