_____________________________________________________________________________

Lições de casa Fundamental I
3º anos
Lição de Língua Portuguesa (* Fazer no caderno ou colar)
Artigos
O passeio no clube
Estava a manhã ensolarada! As nuvens do céu
estavam em forma de flocos de algodão.
As crianças resolveram passar um dia no clube.
A água da piscina estava morninha.
Gilberto brinca com a bola colorida enquanto Sofia dá
um mergulho na piscina.
O senhor Honório, avô das crianças, aconchegou-se
debaixo de uma barraca de sol e deu uma cochilada.
O dia passou tão rapidamente que as crianças nem
perceberam o tempo passar.

Estudo do Texto
1) Qual é o título do texto?
R: ___________________________________________
2) Quantos parágrafos há no texto?
R: ___________________________________________
3) Quais são os personagens da história?
R:___________________________________________
4) Onde se passa a história?
R: ___________________________________________
5) Leia o texto, circule os artigos definidos e
sublinhe os artigos indefinidos:

_____________________________________________________________________________

Recorte e cole de jornais ou revistas 4 palavras que tenham nh, lh e ch.

Separe as sílabas:
mangueira - ______________________________
sarampo - ________________________________
tempestade - _____________________________
simpático - ________________________________
Vilma - ___________________________________

Lição de Técnica de Redação. (* Fazer no caderno de Língua Portuguesa)

Lição de Inglês
1) Complete with is or are:

2) Write the ROOMS OF HOUSE in
ENGLISH:

a) quarto: _______________________

a)There______ an interesting history.
b) banheiro: _____________________

b)There______ a black a bicycle.
c)There______ two dogs.

c) sala de estar: __________________
d) cozinha: ______________________

e) jardim: ____________________
d)There______ some insects.
e)There______ a pet.

3)DRAW YOUR classroom and paint:

_____________________________________________________________________________
4) DRAW YOUR bedroom:
And WRITE the 04 COLORS:
Y E ___ ___ O W

( amarelo )

G ___ ___ E N

( verde )

R ___ D

( vermelho )

B L ___ E

( azul )

P__N __

(rosa)

GR __ Y

(cinza)

BL__C__

(preto)

__ __ IT__

(branco)

5) Answer the questions using There is ( to singular) and There are (to plural):

a) Is there a dog in the box? ____________________________________________

b) Are there stars in the sky? __________________________________________
_______________________________________________________________________
Lição de Matemática
Recorte, cole no caderno e resolva:

_____________________________________________________________________________
Recorte, cole no caderno e resolva:

Geografia:
O ser humano pode prejudicar o ambiente. A figura abaixo
representa

(A) o uso de agrotóxicos.
(B) a queimada.
(C) o desmatamento.
(D) o acúmulo de lixo.

Responda: História
Qual o nome da primeira Vila fundada no Brasil?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Por que o ser humano pré-histórico era nômade?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

_____________________________________________________________________________
Lição de Ciências
Os seres vivos dependem de outros componentes do meio
ambiente para viver. Dois desses componentes são:
(A) areia e tecido.
(B) asfalto e luz.
(C) ar e tecido.
(D) ar e água.

Faça uma pesquisa, no caderno, com um animal de cada classe
abaixo:

Escreva o nome dos animais e numere os quadros de acordo
com a legenda.

Observe as imagens abaixo e relacione corretamente.

(

)

(

)

Responda: Geografia
Qual é a importância dos ninhos para as aves e seus
filhotes?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Quais os tipos de paisagem existentes?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Lição de arte
Pinte o mosaico das flores com as cores secundárias e o Gato do artista Romero Britto com as cores primárias.

