COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO
3º ANO A
ATIVIDADES DO PERÍODO 13/04 à 17/04.
Srs Pais,
Segue a agenda de atividades que deverão ser realizadas em casa, nesse período.
Ressaltamos que cada um deverá organizar sua rotina para que possamos dar
continuidade aos conteúdos posteriormente. As atividades estão listadas de acordo
com os horários das aulas nos respectivos dias da semana e devem ser realizadas
com atenção e capricho!
Atenciosamente,
Professora Simone Sousa Costa
------------------------------------------------------------------AGENDA DE ATIVIDADES - 3º ANO A
1. 13/04/2020 (segunda-feira) - 1ª aula - Matemática: releia a folha “Sólidos
Geométricos”, colada em seu caderno. No livro, faça a atividade 1 da página 59, as
atividades 2 e 3 da página 60 e as atividades 4 e 5 (somente letras a e b) da página 61.
2ª aula - História: releia sobre as Cidades do Presente e do Passado, em seu livro, nas
páginas 8 a 23 e RESPONDA às questões em seu caderno.
a) ESCREVA a definição de Município. (O que é?)
b) Para que os moradores do campo procuram a cidade? ESCREVA três motivos.
c) Para que os moradores da cidade procuram o campo? ESCREVA três motivos.
3ª aula - Ciências: releia sobre as Rochas e solos, nas páginas 24 a 31 do livro e
RESPONDA em seu caderno.
a) CITE três maneiras de como os seres humanos utilizam o solo.
b) ESCREVA os nomes de dois elementos naturais que podem alterar a estrutura das
rochas e do solo.
c) ESCREVA os nomes de três atividades humanas que podem intensificar a alteração do
solo, de modo que os grãos podem ser arrastados pela água das enxurradas ou pelo vento.
d) O que é erosão? COLE uma imagem de um solo que sofreu erosão.
e) Como as plantas ajudam o solo evitando a erosão?
------------------------------------------------------------------2. 14/04/2020 (terça-feira) - 1ª e 2ª aulas - Matemática: resolva as atividades da folha
“Revisão 14 de Abril”.
3ª aula - Geografia: assista ao vídeo “Esgotamento dos recursos naturais do planeta
preocupa - Jornal Minas” no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=-mh-gK8z2y4.
Agora, RESOLVA as questões em seu caderno.
a) ESCREVA quatro sugestões dadas no vídeo para que os recursos naturais do planeta
não se esgotem.

b) COLE em seu caderno uma reportagem que fala sobre o assunto abordado no vídeo.
c) LEIA a charge. ESCREVA o que o autor dessa charge está criticando?

http://gilmaronline.blogspot.com/2018/01/charge-lixo.html#!/2018/01/charge-lixo.html

d) Cite cinco hábitos que precisamos mudar para que essa realidade criticada na charge
deixe de existir em nosso planeta.
4ª aula - Língua Portuguesa: produzir um texto a partir das orientações das páginas 32 e
33 do livro. Junto com um adulto realizar a avaliação e a reescrita em seu caderno, de
acordo com a avaliação proposta na página 33.
------------------------------------------------------------------3. 15/04/2020 (quarta-feira) - 1ª e 2ª aulas - Língua Portuguesa: fazer as atividades da
folha “Revisão 15 e 16 de Abril”, questões 1, 2 e 3 até a letra i.
3ª aula - História: releia sobre as Cidades do Presente e do Passado, em seu livro, nas
páginas 8 a 23 e RESPONDA o restante das questões em seu caderno.
a) CITE os nomes de dois meios de comunicação que aproximam o campo da cidade.
b) As cidades podem ser formadas por migrantes, a partir de um garimpo ou em torno de
uma grande empresa. EXPLIQUE cada um desses processos de formação.
c) ESCREVA as três razões principais para o crescimento das cidades nos últimos tempos.
------------------------------------------------------------------4. 16/04/2020 (quinta-feira) - 1ª e 2ª aulas - Língua Portuguesa: fazer as atividades da
folha “Revisão 15 e 16 de Abril”, questão 3, letras j e k, questões 4 e 5.
3ª Aula: Ensino Religioso: Atividades em folha.
4ª e 5ª aulas - Matemática: fazer atividades no livro, páginas 46 e 47, 90 e 91, 195 a 198.

5. 17/04/2020 (sexta-feira) - 1ª aula - Ciências: releia sobre as Rochas e solos, nas
páginas 24 a 31 do livro e RESPONDA em seu caderno.
f) O que pode ser feito em uma área desmatada, para se recuperar a vegetação e diminuir
os efeitos da erosão?
g) O que pode contaminar ou poluir o solo?
h) Como ocorre a compactação do solo?
i) Quais são os diferentes tipos de solo e suas características? PESQUISE e REGISTRE
em de forma resumida. Sugestões de site:
https://escolakids.uol.com.br/geografia/o-solo.htm
https://www.suapesquisa.com/pesquisa/tipos_solo.htm

2ª aula - Geografia: ler e resolver as atividades das folhas “Diferentes Pontos de Vista 3” e
“Pontos de referência e Orientação”. Colar as folhas no caderno.
-------------------------------------------------------------------

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO
MATEMÁTICA
ENSINO FUNDAMENTAL I

ATIVIDADE: REVISÃO 13 E 14 DE ABRIL

3º ANO

( X ) CASA

PROFESSORAS: SIMONE COSTA/BÁRBARA SILVA

(

) SALA
DATA: _____/_____/2020

NOME:

1) Os números podem ser usados como contagem, código, medida e ordem. ESCREVA no
quadro como cada número está sendo usado.

►

►

►

►

------------------------------------------------------------------2) Podemos escrever qualquer número usando 10 símbolos ( 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ).
Dependendo da posição que o algarismo ocupa em um número o valor relativo dele muda.
ESCREVA, por extenso, o valor relativo do algarismo 2 em cada um dos números do
quadro.

532

____________________________unidades

25

_____________________________ unidades

279

_____________________________ unidades

------------------------------------------------------------------3) Podemos compor e decompor um número usando suas ordens (Centena – Dezena –
Unidade) ou os valores relativos, em unidades, de cada algarismo. OBSERVE a
representação do material dourado.
.1.

a) De acordo com a legenda ESCREVA o número formado.

------------------------------------------------------------------b) DECOMPONHA os números conforme o modelo.

------------------------------------------------------------------4) DESCUBRA o intervalo e COMPLETE cada sequência numérica.

56

58

.2.

80

103

90

109

------------------------------------------------------------------5) Os números terminados em 1 – 3 – 5 – 7 – 9 são classificados como ímpares e aqueles
terminados em 0 – 2 – 4 – 6 – 8 são pares.
a) OBSERVE a sequência de números naturais e PINTE somente os quadrinhos com os
números pares.

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

b) ESCREVA o número ímpar que fica entre 345 e 349? ________________________
c) ESCREVA se a quantidade de flores do quadro abaixo é ímpar ou par. COMPROVE sua
resposta ligando as flores.
______________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------6) Para indicar ordem, posição ou lugar usamos os números ordinais.
a) Eduardo organizou uma corrida do saco. OBSERVE a imagem.

.3.

ESCREVA nos espaços abaixo a ordem de chegada de cada participante.

------------------------------------------------------------------b) COMPLETE os espaços com os números ordinais.

---------------------------------------------------------------7) LEIA.
ANTECESSOR de um número natural é aquele que vem imediatamente antes dele na
sequência e o SUCESSOR é o número natural que vem imediatamente depois dele na
sequência.
PENSE na sequência dos números naturais e COMPLETE as frases.
a) O sucessor de 12 é o __________ e o antecessor de 9 é ___________.
b) O número 76 é o __________________ de 75 e 127 é o _______________ de 128.
c) O número natural ________________ não tem antecessor.
------------------------------------------------------------------8) DESCUBRA a senha de 3 algarismos.
 É maior do que 150 e menor do que 170.
 O segundo algarismo vale 60 unidades.
 O algarismo que ocupa a posição das unidades vale 4.
A senha é: _______ _______ _______
.4.

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO
LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL I

ATIVIDADE: REVISÃO 15 e 16 DE ABRIL

3º ANO

( X ) CASA

PROFESSORAS: SIMONE COSTA/BÁRBARA SILVA

(

) SALA
DATA: _____/_____/2020

NOME:

1) LEIA e RESPONDA em seu caderno.

https://www.sescpr.com.br/2020/02/coronavirus-saiba-sobre-a-doenca-e-como-se-prevenir/

a) Por que esse texto é considerado como sendo do gênero instrucional?
b) Como as ilustrações colaboram para o bom entendimento desse texto?
------------------------------------------------------------------2) LEIA e RESOLVA em seu caderno, quando for necessário.
Poema em IZ
Dizem que Ana Beatriz
– a mais bela atriz,
como todo mundo diz –
por um triz
não quebrou o nariz
numa cena de amor infeliz
que se passava num chafariz
( Elias José. Um jeito bom de brincar. São Paulo: FTD,2002)

.1.

a) O que significa a expressão “por um triz”?
(

) Por pouco.

(

) Por azar.

(

) Por sorte.

(

) Por acidente.

b) ESCREVA em ordem alfabética as palavras retiradas do texto.

Nariz - Bela - Amor - Infeliz - Atriz - Não

c) CITE a palavra que rima com a palavra diz?
d) EXPLIQUE por que esse poema se chama “Poema do IZ”.
e) ESCREVA outro título para esse poema.
------------------------------------------------------------------3) LEIA e NUMERE os parágrafos.
Invenções
Quando eu crescer, acho que vou ser inventor. É que existem algumas coisas muito
importantes que ainda não foram inventadas.
Por exemplo: um medidor de amor. Não dá pra medir febre? Então, não dever ser
assim tão impossível inventar um amorzômetro. A gente coloca o aparelho no coração das
pessoas e pronto. Se já tivesse um desses hoje em dia, eu não precisava ficar perguntando
pra minha mãe se ela gosta mais de mim do que do meu irmão.
Também queria inventar alguma coisa pra ler pensamentos de animais. Mesmo que
não funcione com todos os bichos, mas que sirva pelo menos pra cachorros. Porque eu
tenho certeza que meu cachorro pensa, filosofa até. É só olhar pra cada dele, aqueles
olhões vivem cheios de pensamentos. Tem coisa que eu entendo: um latido = oi; dois
latidos = vamos dar uma volta; três latidos = você demorou pra chegar; muitos latidos
juntos = estou muito infeliz ou muito bravo (dependendo do tom). Mas não sei o que ele
pensa quando não late. É uma pena, a gente não consegue trocar uma ideia. Eu passo
muito mais tempo com ele do que com meus amigos da escola.
Também acho que devia existir um jeito de a gente saber o que vai sonhar. Algum
xarope que tivesse que tomar antes de dormir. Daí a pessoa escolhia o tipo de sonho, do
mesmo jeito que escolhe filme de cinema. Podia ter xarope sabor de viagem espacial,
sabor férias, até xarope sem sabor, com direito a sonho surpresa. Claro que tinha que
acertar bem a dose, senão o sonho podia virar pesadelo. Será que é por isso que ainda
não inventaram nada desse tipo?
Vou descobrir tudo isso quando eu crescer.
(Silvana Tavano. Folha de São Paulo, 5/1/2009)

RESPONDA em seu caderno. ELABORE respostas completas e PONTUE as frases.
a) ESCREVA o que um inventor faz?
b) EXPLIQUE por que o menino quer ser inventor?
c) De acordo com o texto o que seria o “amorzômetro”?
.2.

d) O que faz com que o menino suponha que o cachorro tenha pensamentos?
e) De acordo com o menino como o xarope poderia fazer um sonho virar pesadelo?
f) Há muitas pessoas que, com seus inventos, deram grandes contribuições para a
humanidade. CITE duas invenções que você considera importante para sua vida.
JUSTIFIQUE.
g) Se você fosse um inventor o que inventaria? EXPLIQUE.
h) A maneira como o menino interpreta os latidos do cachorro realmente expressa o
pensamento do cachorro? EXPLIQUE.
i) DESENHE o amorzômetro e a máquina de ler pensamentos. Use a sua criatividade!
------------------------------------------------------------------16/04/2020 (quinta-feira) - 1ª e 2ª aulas
j) SEPARE em sílabas as palavras retiradas do texto “Invenções” e CLASSIFIQUE-AS
quanto ao número de sílabas em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas.

PALAVRAS

SEPARAÇÃO DAS SÍLABAS

CLASSIFICAÇÃO

Quando

Crescer

Existem

Algumas

Muito

Exemplo

Perguntando

Mim
.3.

Pensamentos

Escolhe

Inventaram

K) Consulte em um dicionário o verbete PENSAR. ANOTE todos os significados para essa
palavra.
------------------------------------------------------------------4) Quando pronunciamos o som das letras F e V a nossa boca faz a
mesma posição, porém na letra V percebemos uma vibração diferente.
FAÇA o som dessas letras e perceba a diferença.
https://amorensina.com.br/
COPIE o texto abaixo em seu caderno, COMPLETANDO os espaços no texto com as
letras F ou V para a formação das palavras.

https://www.soescola.com/wp-content/uploads/2017

.4.

5) Já aprendemos que a letra maiúscula deve ser usada para iniciar frases, nos nomes de
pessoas, cidades, estados, países, rios, ruas e de livros, por exemplo. Já as letras
minúsculas são usadas para os nomes comuns como flor, cadeira, amor, tênis, corrida,
sorriso, por exemplo. Você se recorda? Leia o texto.

https://ensinarhoje.com/texto-para-reescrever-uso-da-letra-maiuscula/

a) No texto “O amigo Cornélio”, há palavras onde o emprego da letra maiúscula e
minúscula não está correto. CIRCULE essas palavras.
b) REESCREVA, em seu caderno, o texto usando corretamente as letras maiúsculas e
minúsculas. Não se esqueça de fazer os parágrafos.
----------------------------------------------------------------------

.5.

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO
GEOGRAFIA
ENSINO FUNDAMENTAL I

ATIVIDADE: DIFERENTES PONTOS DE VISTA 3

3º ANO

( X ) CASA

(

PROFESSORAS: SIMONE COSTA/BÁRBARA SILVA

) SALA
DATA: _____/_____/2020

NOME:

1) LEIA as imagens. Elas representam uma casa e algumas árvores observadas a partir de
diferentes pontos de vista.

acessibilidadegeografica.blogspot.com

COMPLETE as frases com as palavras do quadro.

Oblíqua - vertical - frontal

a) Na imagem 1, a casa foi representada na visão _____________________________.

b) Na imagem 2, a casa foi representada na visão _____________________________.

c) Na imagem 3, a casa foi representada na visão _____________________________.

.1.

2) LEIA as imagens e ESCREVA a partir de quais pontos de vista elas foram observadas.
A)

Visão
___________________________

B)

Visão
___________________________

C)

Visão
___________________________

.2.

3) ANALISE as imagens e ESCREVA a partir de quais pontos de vista elas foram
observadas.

Visão

Visão

Visão

_____________________

____________________

______________________

Visão

Visão

Visão

_____________________

____________________

Visão
_____________________

______________________

Visão

Visão

____________________

______________________

.3.

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO
GEOGRAFIA
ENSINO FUNDAMENTAL I

AATIVIDADE: PONTOS DE REFERÊNCIA E
ORIENTAÇÃO

3º ANO

(

) CASA

PROFESSORAS: SIMONE COSTA/BÁRBARA SILVA

(

) SALA
DATA: _____/_____/2020

NOME:

PONTOS DE REFERÊNCIA
Os pontos de referência são elementos que nos orientam, para chegarmos a diferentes
lugares, que não conhecemos ainda. Este é o desenho de parte do bairro de Larissa.

NASCIMENTO, Liana. Akralô - Geografia. Ed do Brasil.

1. Larissa ensinará à sua amiga Lorena, como ir do Centro Esportivo até a sua casa.
Saia do Centro Esportivo e siga em frente pela rua Central. Passe em frente à igreja e em
frente à escola. Vire na rua Bela Vista. Passe pela biblioteca, atravesse a rua Madalena,
passe em frente a padaria. Moro ao lado da casa de Paulo.
Os pontos de referência utilizados por Larissa foram: a igreja, a escola, a biblioteca e a
casa de Paulo.
------------------------------------------------------------------2. Aline ensinará ao seu primo Renan, como ir da Praça até a sua casa.
Saia da Praça e siga em frente pela rua Central. Vire na rua Bela Vista. Passe pela
biblioteca. Entre na rua Madalena, passe em frente biblioteca e em frente à prefeitura. Moro
em frente ao posto de gasolina.
Os pontos de referência utilizados por Aline foram: a biblioteca, a prefeitura e o posto de
gasolina.

.1.

ORIENTAÇÃO - PONTOS CARDEAIS
Norte, Sul, Leste e Oeste são os quatro pontos cardeais.

Os pontos cardeais, também conhecidos como pontos de referência, são de extrema
importância para a localização e a orientação geográfica. Os quatro pontos cardeais são:
Norte, Sul, Leste e Oeste.
A utilização desses pontos contribuiu para as grandes navegações do período colonial,
rotas comerciais, em guerras, além de auxiliar em trilhas, competições de rally, entre outras
atividades.
Através do Sol é possível identificar os quatro pontos cardeais. Para isso, estique o
braço direito para a direção em que o Sol nasceu (nascente). Pronto, você encontrou o
ponto Leste. Em seguida, estique o braço esquerdo para a outra direção (ponto Oeste poente). O Norte está à sua frente e o sul, atrás de você.

No entanto, é importante ressaltar que, durante o ano, o Sol nasce em pontos distintos.
Sendo assim, não podemos afirmar que o Sol nasce sempre no ponto cardeal Leste.
Portanto, essa metodologia indica os pontos cardeais em relação ao lugar em que
estamos.
https://escolakids.uol.com.br/geografia/pontos-cardeais.htm

.2.

Os pontos cardeais são indicados pela letra inicial.

Pontos Cardeais
Norte

N

Sul

S

Leste

L

Oeste

O

Muitos mapas trazem a indicação
dos pontos cardeais em inglês.
Veja o exemplo à direita.

North (Norte)

N

South (Sul)

S

East (Leste)

E

West (Oeste)

W

------------------------------------------------------------------MOVIMENTO APARENTE DO SOL

www.ebanataw.com.br

.3.

ORIENTAÇÃO PELO CRUZEIRO DO SUL

http://geografiadamilenove.blogspot.com.br

http://astronomiareal.blogspot.com.br

A constelação do Cruzeiro do Sul foi muito importante no tempo das Grandes
Navegações, no século 16, em que os europeus saíram em busca de novas terras e
chegaram a lugares como o Brasil. Sabe por quê?
Ao olhar para essa constelação em forma de cruz, que só pode ser vista no hemisfério
Sul, os navegadores conseguiam localizar a direção Sul. “Se prolongarmos o braço maior
da cruz quatro vezes no sentido cabeça-base da cruz, encontramos o pólo Sul celeste.
Caso tracemos uma linha vertical a partir dele até o chão, achamos o ponto cardeal Sul”,
explica Paulo Cesar Pereira. Apesar de ser a menor das 88 constelações que podem ser
vistas da Terra, o Cruzeiro do Sul teve uma importância enorme na história das
navegações.
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/estrelas-que-contam-historias/

------------------------------------------------------------------Bússola
Imagine que você ficou perdido num bosque num
dia nublado. Não viu o Sol e não pôde orientar-se. A
noite chegou e as nuvens o impediram de ver o
Cruzeiro do Sul. Assim, foi impossível se orientar pelos
Pontos Cardeais.
Nessas situações, o uso de uma bússola poderia
ser a solução para você identificar os Pontos Cardeais.
Observe a figura ao lado. A ponta da agulha da
bússola sempre aponta para a direção Norte. Dessa
forma, se posicionarmos a ponta marcada da agulha no Norte, saberemos de maneira fácil
as outras direções, isto é, o Sul, o Leste e o Oeste.
www.sinodaltiradentes.com.br

.4.

GPS

O GPS – abreviação para a expressão
Global Positioning System, que significa
“Sistema de Posicionamento Global” – é um
aparelho pequeno que, graças ao apoio de
mais de 20 satélites e das coordenadas
geográficas, é capaz de indicar e localizar
qualquer ponto da superfície terrestre. Trata-se,
portanto, do mais moderno dos aparelhos de
localização inventados pelo homem.
Esse importante instrumento foi inventado
na década de 1960, durante a Guerra do
Vietnã, e, desde então, vem se aperfeiçoando cada vez mais. Além de fornecer a
localização, o GPS também funciona como memorizador de rotas, indicador de hora e
velocidade do deslocamento, informa a altitude em que nos encontramos, entre outras
funções.
http://escolakids.uol.com.br/instrumentos-de-localizacao.htm

------------------------------------------------------------------Orientação pela Lua
A lua nasce e põe-se mais ou menos nos mesmos pontos que o sol. Assim,
podemos tomá-la como ponto de referência para a orientação. Na época da lua cheia,
usamos o mesmo método utilizado com o sol. Na lua crescente, a curva externa do arco
está virada para o oeste e na lua minguante, para o leste.

http://sobreviventepreparado.blogspot.com.br/2016/03/orientacao-pela-lua-e-indicios-da.html

.5.

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO
ENSINO RELIGIOSO
ENSINO FUNDAMENTAL I
3º ANO
ATIVIDADE: A FESTA DA PÁSCOA
PROFESSORA: IRMÃ NEIDE

DATA:16 /04/2020

NOME:

A FESTA DA PÁSCOA (março/ abril)
A festa da Páscoa não tem data fixa, sendo
celebrada entre os meses de março e abril.
Sua origem se deu com o povo israelita ou
judeu, aproximadamente no ano 1250 antes de
Cristo, lembrando a passagem de Deus no Egito
para libertar os israelitas da escravidão. Desde
então, eles conservaram o costume de celebrá-la
anualmente. Para isso matavam um cordeiro e
comiam-no assado, com pães sem

fermento e

ervas amargas.
Jesus Cristo costumava celebrar todos os anos a festa da Páscoa com a família. Em
sua última Ceia Pascal, na quinta-feira antes de sua morte, ele e seus discípulos se
reuniram numa casa em Jerusalém.
Durante a celebração, ele pegou o pão em suas mãos, abençoou-o e deu aos
discípulos, dizendo:
- Tomai e comei. Isto é o meu corpo.
Em seguida, pegou o cálice, deu graças ao Pai e entregou-o aos discípulos, dizendo:
- Tomai e bebei. Isto é o meu sangue, o sangue da Aliança, que é derramado em
favor de muitos.
Nesse dia, Jesus instituiu a Eucaristia, o sacramento que nos alimenta com o seu
corpo e sangue, sob a forma de pão e vinho.
Na noite de quinta-feira, Jesus foi preso e, no dia seguinte, morreu na cruz,
derramando seu sangue pela nossa salvação.
Na sexta-feira à tarde, foi sepultado. Seu corpo ficou no túmulo até a madrugada de
domingo, então ele ressuscitou, isto é, voltou a viver.
Naquele mesmo dia, Jesus apareceu às mulheres que foram visitar seu túmulo, a
dois discípulos que se dirigiam a Emaús e aos dez apóstolos, que se encontravam numa
casa em Jerusalém.
A ressurreição de Jesus é o maior acontecimento da religião cristã. Por sua morte e
ressurreição, Jesus nos libertou do pecado e de todas as consequências, alcançando-nos.

_________________________________
A Páscoa (do hebraico Pesach significando passagem, também conhecida como
Páscoa judaica, recordando a libertação do povo de Israel do Egito, conforme narrada no
livro do Êxodo).
Por essa razão, a Páscoa para os judeus é chamada de “Pesach”, que significa
“passagem” em português.

ATIVIDADES
1- LEIA o texto e responda:
a) Em que época é celebrada a festa da Páscoa? ______________________________
_____________________________________________________________________
b) Em que ano teve origem a festa da Páscoa? _______________________________
_____________________________________________________________________
c) Que povo começou a celebrar a festa da Páscoa?

_________________________

_____________________________________________________________________
2- O que da Páscoa lembrava ao povo judeu? ________________________________
_____________________________________________________________________
3- CONTE como os israelitas celebravam a festa da Páscoa. _____________________
______________________________________________________________________
4- A última Ceia Pascal de Jesus foi celebrada:
( ) no domingo da ressurreição

( ) na sexta-feira santa

( ) na quinta-feira santa

5- ESCREVA ao lado do pão e o vinho as palavras que Jesus disse ao transformá-los no
seu corpo e sangue:
a) Tomai e comei. _________________________________________________________
b) Tomai e bebei. __________________________________________________________
6- Que celebração recebe o nome de Pesach? EXPLIQUE:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7- Qual o novo significado dado por Jesus a Páscoa? _____________________________
_________________________________________________________________________

8- Em sua opinião as pessoas de hoje comemoram verdadeiramente a Páscoa? Por quê?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9- FAÇA um desenho relacionado com a festa da Páscoa.

QUE A ALEGRIA DA
RESSURREIÇÃO DE CRISTO
ESTEJA EM SEU CORAÇÃO!

FELIZ PÁSCOA! PRA VOCÊ E
TODA TUA FAMÍLIA.

