
 

 

3º ANO 
 

MATERIAL COMPLEMENTAR ESCOLAR 
 

 
PREZADAS FAMÍLIAS: SEJAM BEM-VINDAS AO NOSSO MOMENTO DE 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA 
ISABEL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. 
. AS ATIVIDADES FORAM DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA AS CRIANÇAS 
E JOVENS E ADULTOS, POIS ESTAMOS PREOCUPADOS EM OFERECER ENSINO 
DE QUALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE NESSE TEMPO DE 
CORONAVÍRUS. AQUI VOCÊS ENCONTRARÃO ATIVIDADES QUE AUXILIARÃO NO 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS CONTEÚDOS JÁ 
ABORDADOS PELOS NOSSOS PROFESSORES. AS ATIVIDADES PROPOSTAS 
FORAM ELABORADAS PARA AUXILIAR OS ALUNOS EM CASA. 
 
ESTÁ PREPARADO? PARA AUXILIÁ-LOS, LEIAM COM ATENÇÃO AS DICAS 
ABAIXO: 
– ORGANIZEM-SE PARA QUE AS ATIVIDADES SEJAM DISTRIBUÍDAS AO LONGO 
DA SEMANA. 
– IMPORTANTE QUE A CRIANÇA TENHA UM LUGAR TRANQUILO PARA 
REALIZAR AS ATIVIDADES. 
– TENHAM PAPEL, LÁPIS E BORRACHA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES. 
– OS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS DEVEM APENAS AUXILIAR NAS ATIVIDADES, 
POIS AS MESMAS DEVERÃO SER REALIZADAS PELAS CRIANÇAS. 
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Leia o texto e responda as questões abaixo, assinalando com um x a 

resposta correta: 

 

 

Era uma vez uma mamãe pata que pôs cinco ovos. Quatro lindos patinhos saíram 

primeiro da casca e, por último, um patinho tão feio que dava até dó. 

___Quando crescer, ficará bonito. Pensou, esperançosa, a mamãe pata. 

O patinho crescia e continuava feio e esquisito. Seus irmãos mais velhos o 

olhavam com pena. Os mais moços zombavam dele chamando-o de “Patinho 

Feio”. 

Pobre Patinho! Vivia triste e não brincava com ninguém por causa de sua feiura. 

O patinho preferia ficar sozinho do que perto daqueles que riam dele. Um dia, 

resolveu ir embora para bem longe. 

Andou muito pela floresta, até que anoiteceu. Ele estava cansado, com fome e 

com muito medo. Também estava triste com seus amigos e, por isso venceu o 

medo e adormeceu ali mesmo. 

De manhã, quando acordou, ainda tinha fome. Andou mais um pouco e ouviu um 

barulho de água. 

Correu e encontrou um lago com lindos cisnes que nadavam e se divertiam. Um 

deles, viu o patinho triste,  sozinho e veio conversar. Ele não acreditava que um 

belo cisne quisesse ser seu amigo de verdade. 

____ Ora, olhe seu reflexo na água. _Pediu o cisne. 

O patinho viu o reflexo e descobriu que ele também era um cisne! 

Então, resolveu juntar-se àqueles lindos e majestosos cisnes e viveu feliz para 

sempre. 

http://www.miniweb.com.br/cantinho/infantil/38/estorias_miniweb/patinho_feio.html 

 

1- Ao ir embora da fazenda, o patinho estava: 

(   ) feliz 

(   ) decepcionado 

(   ) triste 

http://www.miniweb.com.br/cantinho/infantil/38/estorias_miniweb/patinho_feio.html
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2- No lago, o patinho encontrou lindos: 

(   ) gansos 

(   ) marrecos 

(   ) cisnes 

 

3-- No texto, o patinho se sentia muito solitário. A palavra SOLITÁRIO significa: 

(    ) Amado 

(    ) Sortudo 

(    ) Sozinho 

 

4- Este texto é um: 

(    ) Conto 

(    ) Fábula 

(    ) Poesia 

 

5- Essa história traz uma mensagem importante. Que mensagem é essa? 

(    ) Devemos estar sempre espertos. 

(    ) Não devemos maltratar os animais. 

(    ) Não devemos julgar ninguém pela aparência. 

 

 

6- Organize em ordem alfabética as palavras do conto nas linhas abaixo: 

 

 

PATINHO – ANIMAIS – PATA – FEIO – CISNE - IRMÃOS 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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7- Ouça o conto e após ouvi-lo contado pela sua mãe, ou algum responsável por 

você, reescreva a história sobre a Princesa e o Sapo. No dia seguinte, solicitar 

que a criança releia o que escreveu para melhorar a sua escrita.  

 

 

 

A PRINCESA E O SAPO 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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PARA LEITURA DA MÃE OU O RESPONSÁVEL PELA CRIANÇA 

Ler duas vezes a história, pedir para que a criança preste atenção e após dizer que 

você vai ler novamente e ela terá que reescrever a história da Princesa e o Sapo. 

A  PRINCESA E O SAPO 

Era uma vez uma bondosa princesa muito bonita que vivia num reino muito 

distante. 

Um dia, sem querer, a princesa deixou cair uma bola dentro de um lago. Pensando 

que a bola estivesse perdida, começou a chorar. 

___Princesa, não chore. Vou devolver a bola para você. __disse o sapo. 

___Pode fazer isso? __ perguntou a princesa. 

___Claro, mas, só farei em troca de um beijo. 

A princesa concordou. Então, o sapo apanhou a bola, levou-a até os pés da 

princesa e ficou esperando o beijo. Mas, a princesa pegou a bola e correu para o 

castelo. 

O sapo gritou: 

___Princesa, deve cumprir a sua palavra! 

O sapo passou a perseguir a princesa em todo lugar. Quando ia comer, lá estava o 

sapo pedindo a sua comida. 

O rei, vendo sua filha emagrecer, ordenou que pegassem o sapo e o levassem de 

volta ao lago. 

Antes que o pegassem, o sapo disse ao rei: 

___ Ó , rei, só estou cobrando uma promessa. 

___Do que está falando, sapo? __ disse o rei, bravo. 

O rei, então, mandou chamar a filha. O rei falou à filha que uma promessa real 

deveria ser cumprida. Arrependida, a princesa começou a chorar e disse que ia 

cumprir a palavra dada ao sapo. 

A princesa fechou os olhos e deu um beijo no sapo, que logo pulou ao chão. 

Diante dos olhos de todos, o sapo se transformou em um belo rapaz com roupas 

de príncipe. Ele  contou que uma bruxa o havia transformado em sapo e somente o 
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beijo de um donzela acabaria com o feitiço. Assim, ele se apaixonou pela princesa 

e a pediu em casamento. A princesa aceitou. 

Fizeram uma grande festa de casamento, que durou uma semana inteira. 

A princesa e o príncipe juntaram dois reinos e foram felizes para sempre. 
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Vamos praticar atividades de Matemática ? 

 

 

 

Observe o quadro numérico o quadro e responda as questões: 
 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 
1- Qual o número que vem imediatamente depois de 7 dezenas? ________ 
2- Qual o número que vem imediatamente antes de 8 dezenas? ________ 
3- Quais os números que estão entre  91 e 100? _____________________ 
 
 
 

Resolva as situações-problemas a seguir: 
 
4-No sítio há 8 patinhos. Heloísa quer calcular o total de pés das aves. 
Quantos pés terão os 8 patinhos? 
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5-  Seu Mário precisa separar estes ovos em grupos com a mesma 
quantidade para serem colocados em 9 caixas; separe-os: 

 

 

 

 

 

 

 

 
6-Quantos ovos ele comprou? ________________ 
 
7- Quantos ovos o Seu Mário vai colocar em cada caixa? ______________ 

 
 

 
 Esses cisnes precisam ser agrupados de cinco em cinco para ficarem em 
três lagos diferentes. Agrupe-os, fazendo um círculo nos cisnes de cinco 
em cinco: 
 

 
8- Quantos grupos de cinco você formou? ________________________ 
9- Sobraram cisnes? _______________ Quantos?__________________ 
10- Se você agrupasse de três em três, sobrariam cisnes?_____________ 
11- Quantos grupos você conseguiria montar?_____________________ 
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12- Observe as figuras geométricas e responda corretamente: 
Quem sou eu? 
13- Tenho quatro lados iguais.Pode-se fazer vários desenhos comigo. Sou 
o _________________ 
14- Tenho três lados. Apareço sempre nos desenhos de telhados de casas. 
Sou o __________________ 
15- Sou redondo como bola, não me confunda com mola. Sou o 
_______________. 
16- Sou assim: dois lados pequenos e dois maiores, me pareço com o 
quadrado, mas sou meio achatado. Sou o _________________. 
 
 

 

 


