
VAMOS APRENDER UM POUCO MAIS!!!! 

Aulas do dia 15 de março a 26 de março 

 

Copiar no caderno de Língua Portuguesa e Matemática o cabeçalho 

Centro Educacional Municipal Frei Silvano 

Diretora: Tatiana Guerra 

Professora: Jusara Karpsak dos Santos 

Turma 3º ano 

Turno: Vespertino 

Ano: 2021 

Água Doce, 15 de março de 2021.  

PORTUGUÊS: 

                                                          O banho de Plutão 

   

                     Cláudio adorava molhar as plantas do jardim de sua casa. Mas 

ele é muito distraído. 

                     Um dia, Cláudio sentia o perfume de uma flor, não percebeu 

que seu cachorrinho, Plutão, havia chegado. 

                     Coitado de Plutão! Cláudio deu-lhe um belo banho de 

mangueira. 

                    O cãozinho saiu correndo, derrubou a placa do jardim e, aflito, 

foi para perto de dona Gláucia. Ela o enxugou e o embrulhou numa flanela 

até que ele ficasse quentinho. 

                     Cláudio precisa ser mais atencioso, você não acha? 

 

                                                                                             Autor Graça Boquet  

 

 



Atividades:  

Copiar e responder no caderno. 

01- Interpretação do texto. 

O que Cláudio gosta de fazer?  

R: 

Cláudio é um menino muito: 

(  ) Teimoso       (   ) Cuidadoso       (  ) Distraído  

Quem enxugou o cãozinho? 

R: 

2) Escreva 10 palavras com as vogais (a, e, i, o, u) 

 

3). Escreva 10 coisas ou objetos que tem no jardim com a consoantes b, c, 

d.  Agora escolha 4 palavras e forme frases. 

 

4)  Escreva o alfabeto maiúsculo e minúsculo. 

 

5) Separe as sílabas: 

Plantas: plan - tas 

Jardim: 

Banho: 

Chegado: 

Atencioso: 

Correndo: 

Embrulhou: 

Flanela: 

Aflito: 

 



Agora vamos treinar para aprender escrever a letra cursiva ou como 

falamos “letra emendada” 

Se possível faça a impressão da atividade e depois passe o lápis de 

escrever por cima das letras pontilhadas e complete as linhas abaixo: 
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Copiar e responder no caderno. 

01- Resolva os problemas: 

a) Num pomar há 37 laranjeiras e 15 ameixeiras. Quantas árvores 

frutíferas há no pomar? 

 



b) Papai tem 36 anos, eu tenho 11 anos. Quantos anos papai é mais 

velho do que eu? 

 

c) Célia fez 13 atividades da lousa e ainda faltam 7 para fazer. Quantas 

atividades há na lousa? 

 

d) Num estacionamento de automóveis havia 34 carros, chegaram 

mais 17. Quantos carros ficaram no estacionamento? 

 

2) Arme e efetue as operações:  

a) 54+36=                          

b) 38+26=   

c) 87+13=              

d) 79+11= 

e) 15+11=                     

f) 33+33=                 

g) 62+17=                   

h) 53+25= 

 

3) Escreva os números de 0 a 100. 

 

 

4) Escreva os números pares de 0 a 100. 

 

 

5) Escreva os números impares de 1 a 99. 

 

 


