COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO
ENSINO FUNDAMENTAL I
AGENDA PARA ESTUDOS
3º ANO B

13 A 17 DE ABRIL

PROFESSORA: BÁRBARA SILVA

NOME:

Querido aluno(a),
Como está sua rotina de estudos? Lembre-se que a organização e a
disciplina são fundamentais para obter sucesso em seu processo de
aprendizagem. Estou enviando a agenda com as tarefas para semana do dia
13 ao dia 17 de abril. Se ainda não finalizou as que foram enviadas
anteriormente, busque um tempo extra para colocar seus estudos em dia.
Durante esse tempo de isolamento social estamos todos cultivando
novas habilidades e valores preciosos para a vida. Sei que você está fazendo
o seu melhor. Parabéns pelos esforços realizados!
Beijinhos especiais da professora Bárbara.

13/04
2ª feira

14/03
3ª feira

Matemática

Livro páginas 28 e 29. Atenção! As questões 6 e 7 devem ser
respondidas no caderno.
Língua
Fazer as fichas 12 e 13 (páginas 7 a 10) da apostila a de
Portuguesa ortografia.
Fazer a atividades 4 e 5 (páginas 8 e 9) da apostila Felpo
Filva.
Releia as páginas 24 a 31 do livro. Responda as questões no
caderno.

Ciências

15/04
4ª feira

Resolver as atividades da folha: Revisão de conteúdo 13 e
14 de abril.

a) Do que é composto o solo?
b) Quais aspectos determinam os diversos usos que as
rochas podem ter?
c) Cite o nome de duas rochas constituídas por minerais de
importância econômica.
d) De que é composto o solo onde plantamos nosso
alimento e onde vivemos?
e) Por que existem uma grande variedade de solos?
f) Qual é a importância do solo para as plantas? E para os
animais?

Ler o livro Felpo Filva, páginas 18 a 28. Apostila Felpo Filva,
Língua
atividades 6, 7 e 8 (páginas 10 a 13).
Portuguesa
Apostila de ortografia, páginas 11 a 16.
Você já fez uma visita online a algum museu? Faça uma visita
guiada ao MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS, através do site
História
https://www.mao.org.br/. Colar e fazer a folha com o título
“Visita virtual Museu de Artes e Ofício”
Volte em seu caderno e releia a folha de Sólidos Geométricos.
Matemática Livro de Matemática: faça a atividade 1 da página 59 do livro,
as atividades 2 e 3 da página 60 e as atividades 4 e 5 (A e B)
da página 61.

16/04
5ª feira

Língua
Fazer as atividades da folha de Revisão 15 e 16 de abril:
Portuguesa questões 1, 2 e 3 até a letra i..
Ensino
Atividade em folha: A Festa da Páscoa.
Religioso
Geografia

17/04

Geografia

6ª feira

Ler e resolver as atividades das folhas Lateralidade 1 e
Lateralidade 2. Colar as folhas no caderno. Essas folhas
foram anexadas ao final dessa agenda.
Ler e resolver as atividades das folhas com os títulos
“Diferentes Pontos de Vista 1” e “Diferentes pontos de vista
2”. Colar as folhas no caderno. Essas folhas foram anexadas
ao final dessa agenda.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observação: 20/04 e 21/4 – Segunda-feira e Terça-feira: Recesso e feriado de acordo
com o calendário escolar. Aproveite para colocar as atividades atrasadas em dia.
Aguardem novas orientações para continuação dos estudos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXOS
 Folha de História “Visita virtual Museu de Artes e Ofício”
 Folhas de Geografia “Lateralidade e Pontos de Vista”
 Folhas de revisão.
 Atividade de Ensino religioso.

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

.

Pensamentos
3

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: LATERALIDADE 1

3º ANO

(

) CASA

(

PROFESSORAS: SIMONE COSTA/BÁRBARA SILVA

) SALA
DATA: _____/_____/2020

NOME:

1) LEIA as imagens.

A

B

C

D

Disponível emrevistamonet.globo.com.

CIRCULE as letras que representam as imagens, que mostram os goleiros inclinaram seus
corpos para direita, a fim de fazer a defesa.

A

-

B

-

C

-

D

.1.

2) LEIA a imagem.


2


4


1


3

Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27521.

COMPLETE as frases com as palavras direita ou esquerda, tornando-as verdadeiras, de
acordo com a imagem.

Ao olhar para a calçada, o motorista de número 1 vai dizer que viu o menino e o
cachorro à ____________.

O motorista de número 2, vai dizer que viu a lixeira à

____________.
O menino de número 3 vai dizer que viu a menina descer do carro à ____________ e a
menina de número 4, vai dizer que viu o ônibus escolar à ____________.
MARQUE com um X a alternativa que completa CORRETAMENTE as frases.
A) direita, direita, direita, esquerda.
B) direita, esquerda, esquerda, esquerda.
C) esquerda, direita, esquerda, direita.
D) esquerda, esquerda, esquerda, direita.

.2.

3) LEIA a imagem.
Roberta 

Renato 
Paulo 

Juliana 
Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27521

MARQUE com um X a resposta CORRETA.

A) Juliana está segurando o cubo com a mão esquerda.
B) Paulo está em pé, do lado direito de Renato.
C) Renato está segurando o lápis com a mão direita.
D) Roberta está em pé, do lado direito de Juliana.
---------------------------------------------------------------4) Essas crianças estão indo à escola. Para
chegar ao seu destino, elas deverão seguir para a

(

) direita.

(

) esquerda.

.3.

5) LEIA a imagem.

https://geografiaparaprofessores.wordprecontinentes-e-cartografia-uma-atividade-ludica-e-introdutiva/.

COMPLETE as frases com as palavras direita ou esquerda, tornando-as verdadeiras, de
acordo com a imagem.

Simone saiu de escola, virou à ____________. Seguiu em frente e virou à ____________
na primeira rua. Seguiu em frente e virou à ____________ logo após a praça. Seguiu em
frente e virou à ___________ na primeira rua e se encaminhou para a sua casa.
A alternativa que completa CORRETAMENTE as frases é
A) direita, direita, direita, esquerda.
B) direita, esquerda, direita, esquerda.
C) esquerda, direita, esquerda, direita.
D) esquerda, esquerda, esquerda, direita.

.4.

6) OBSERVE a imagem da planta de uma casa.

http://www.tudoconstrucao.com/planta-baixa-de-casas-pequenas-modernas-fotos-dicas.

MARQUE com um X a resposta CORRETA.
De acordo com a planta e com a visão que você tem dela, é CORRETO afirmar que

A) a garagem se localiza a esquerda da sala de estar.
B) a sala de estar se localiza a esquerda do escritório.
C) a suíte se localiza a esquerda da cozinha.
D) a lavanderia se localiza a esquerda da circulação.

.5.

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO
GEOGRAFIA
ENSINO FUNDAMENTAL I

ATIVIDADE: LATERALIDADE 2

3º ANO

(

) CASA

PROFESSORAS: SIMONE COSTA/BÁRBARA SILVA

(

) SALA
DATA: _____/_____/2020

NOME:

1) LEIA a imagem.

1

3

2

4

Disponível em: http://www.slideshare.net/aicul34/direoes. Adaptada. Acesso em 19/12/2016.

Sara entrou no jardim e foi até a fonte. Em seguida, ela virou à direita e depois à esquerda.
De acordo com a imagem e as informações, é CORRETO afirmar que Sara sentou-se no
banco de número

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.

.1.

2) LEIA a planta.

Disponível em: http://obraprima.com.br.

Legenda
1. Estar/Jantar

2. Circulação

3. Banheiro social

4. Banheiro do
casal

5. Dormitório casal

6. Dormitório 1

7. Dormitório 2

8. Cozinha

9. Lavanderia

10. Banheiro auxiliar

11. Quarto de empregada

Tendo como referência a sua posição, ESCREVA o nome de um cômodo da casa que se
localiza

a) à direita do dormitório 1: ___________________________________________________
b) à direita da lavanderia: ____________________________________________________
c) à esquerda do banheiro do casal: ____________________________________________
d) à esquerda da cozinha: ___________________________________________________

.2.

3) LEIA as imagens.

SUZANA
↓

MARIANA
↓

ROBERTO
↓
← RENATA

← ANA

JULIANA→

http://criancapequenina.blogspot.com/2016/02/hora-da-roda-de-conversa.html

COMPLETE as frases com as palavras direita e esquerda, de acordo com a posição das
crianças na roda.
Ao

olhar

para

a

roda

de

crianças,

podemos

dizer

que

Roberto

está

à

___________________ de Suzana. Que Renata está à ________________ de Ana.
Podemos dizer que, Mariana está à ________________ de Juliana e que Roberto está
________________ de Renata.

MARQUE com um X a alternativa que completa CORRETAMENTE as frases.
A) direita, direita, esquerda, esquerda.
B) direita, esquerda, direita, esquerda.
C) esquerda, direita, esquerda, direita.
D) esquerda, esquerda, direita, direita.
.3.

4) OBSERVE a planta.

Cozinha

Sala
Quarto de
casal

Quarto de solteiro

Banheiro

Fonte: Geografia – Coleção Gente Feliz, 3ª série – Fernando Schena. IBEP.

De acordo com a planta é CORRETO afirmar que
A) a sala está à direita da cozinha.
B) o banheiro está à esquerda do quarto de casal.
C) o quarto de solteiro está à esquerda do banheiro.
D) o quarto de casal está à esquerda do banheiro.
------------------------------------------------------------------5) LEIA a imagem e RESPONDA.
Sérgio

Marcus
↓

Carolina

Fonte: Hoje é dia de Geografia. André Timbó. Ed. Positivo.

.4.

a) Quem está à direita de Sérgio?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b) E à esquerda?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------6) LEIA a imagem e COMPLETE as frases com as palavras direita e esquerda.

Quando abrir o sinal de trânsito o
carro vermelho seguirá em frente e
virará à
______________________________.

O carro azul vai seguir em frente e em
seguida vai virar à
______________________________.

O ônibus vai seguir em frente e em
seguida vai virar à
______________________________.

.
Ligamundo - Matemática. Eliane Reame. 3° ano. Ed. Saraiva.

.5.

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO
GEOGRAFIA
ENSINO FUNDAMENTAL I
ATIVIDADE: DIFERENTES PONTOS DE VISTA 1
3º ANO
( ) CASA
( ) SALA
PROFESSORAS: SIMONE COSTA/ BÁRBARA SILVA
DATA: ____/____/2020
NOME:

Diferentes Pontos de Vista
OBSERVE a imagem.

MARTINELLI, Marcello. A caminho dos mapas. Ed. Moderna.

A paisagem de um lugar, uma pessoa ou um objeto muda dependendo do ponto de
vista, ou seja, do lugar em que está o observador.
A observação de uma mesma árvore feita do alto de um edifício ou de frente a ela tem
diferença? Se estivermos em um avião, o que acontecerá com a visão de uma casa? E se
estivermos em frente a ela?
.1.

LEIA e ANALISE as imagens.
Visão Frontal

Visão Vertical

MARTINELLI, Marcello. A caminho dos mapas. Ed. Moderna.

---------------------------------------------------------------Na foto e no desenho abaixo, o elemento representado está sendo visto do alto, de
cima para baixo, isto é, na visão vertical.

Nesta foto, os elementos estão sendo vistos do alto, de cima e de lado, isto é, na visão
oblíqua.

.2
2

Agora OBSERVE os elementos da foto vistos de frente, na visão horizontal ou frontal.

Você percebeu que as imagens e as representações podem mostrar os componentes
da realidade a partir de diferentes pontos de vista. Sendo assim, costumamos ter as
seguintes visões do espaço que nos rodeia, a partir da posição em que nos colocamos.

ATIVIDADE
1) João observa a paisagem sob diferentes pontos de vista: visão frontal, visão oblíqua e
visão vertical. Depois, João faz a representação da paisagem. OBSERVE as figuras e
complete as lacunas com o ponto de vista correspondente.

João vê a paisagem em visão
_________________________________

Representação da paisagem que João fez
na visão
___________________________

João vê a paisagem em visão
_________________________________

João vê a paisagem em visão
_________________________________

Representação da paisagem que João fez
na visão
___________________________

Representação da paisagem que João fez
na visão
_________________________________
.

4.

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO
GEOGRAFIA
ENSINO FUNDAMENTAL I

ATIVIDADE: DIFERENTES PONTOS DE VISTA 2

3º ANO

(

) CASA

PROFESSORAS: SIMONE COSTA/BÁRBARA SILVA

(

) SALA
DATA: _____/_____/2020

NOME:

1) RECORTE as imagens da folha 3. Elas mostram alguns objetos representados na visão
vertical. COLE cada imagem no espaço correspondente ao objeto.

.1.

.2.

 Recorte e cole nas folhas 1 e 2.

.3.

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.

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO
HISTÓRIA
ENSINO FUNDAMENTAL I

ATIVIDADE: VISITA VIRTUAL - MUSEU DE
ARTES E OFÍCIOS

3º ANO

(

) CASA

PROFESSORAS: SIMONE COSTA/BÁRBARA SILVA

(

) SALA
DATA: _____/_____/2020

NOME:

1. Entre no site https://www.mao.org.br/
2. Com a ajuda de um adulto, siga os passos a seguir para realizar uma visita virtual.
 Após entrar no site do Museu de Artes e Ofícios, clique em VISITE.
 Clique agora em VISITA VIRTUAL (veja a página abaixo).

 Ligue as caixas de som do seu computador.
 Siga as setas amarelas e faça um tour virtual pelo Museu, clicando em MAPA ▼, no
canto direito, no alto da página.
 Agora, volte à página inicial e clique em CONHEÇA, e em seguida ACERVO. Leia
tudo que está nessa página.
 Leia sobre os “Ofícios do Transporte”.
 Após a leitura sobre os Ofícios do Transporte, “passeie” pelos ofícios restantes
apresentados pelo museu, clicando abaixo da imagem, à direita, em PRÓXIMO
TEMA ►.
 Após visitar virtualmente o MAO, resolva as atividades propostas em seu caderno.

.1.

ATIVIDADES

1) No ofícios do transporte, nos deparamos com os TROPEIROS. Consulte os sites abaixo
e descubra quem são essas pessoas.
 http://www.tropeirosdasgerais.com.br/historia.htm
 https://www.resumoescolar.com.br/historia-do-brasil/os-tropeiros-inicio-e-historia/
 https://pt.wikipedia.org/wiki/Tropeiro
 https://www.coisasdaroca.com/tradicao/tropeiros.html
 https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/os-tropeiros.htm

RESPONDA em seu caderno de História.

a) Quem foram os tropeiros?

b) Como era a alimentação dos tropeiros?

c) Quais eram os perigos enfrentados pelos tropeiros?
d) ESCREVA os nomes de alguns instrumentos e ferramentas utilizados pelos tropeiros.
e) O Estado de Minas Gerais, ainda guarda vestígios da influência dos tropeiros, não só
nas ruínas, na culinária e nas fazendas, mas também na linguagem do homem do campo.
ESCREVA algumas palavras da linguagem dos tropeiros.

------------------------------------------------------------------

