
EM DR. ÁTILA FERREIRA VAZ 

3º anos A, B, C, D, E e F  

 

 

Olá famílias, tudo bem? 

Nós professores dos terceiros anos da escola Átila elaboramos 

algumas atividades para que nossos alunos realizem junto às famílias 

durante esse período que estaremos distantes da escola. 

São atividades simples, porém que enriquecem bastante o processo 

de aprendizagem. 

Essas atividades foram planejadas com muito carinho e reforçam os 

conteúdos já trabalhados em sala de aula, contemplando assim as 

diferentes disciplinas. 

A rotina diária de estudo será em torno de 4 horas, dependendo do 

ritmo de cada criança. 

Contamos com o auxílio das famílias, neste momento a parceria entre 

Escola-Família será de grande importância, por isso, mamães, papais, 

tios, tias, enfim,  quem estiver com a criança durante esse período, 

auxiliem, orientem, estimulem as crianças para que realizem as atividades 

propostas da forma mais autônoma possível. Então vale o lembrete: não 

façam as tarefas por elas. Quando isso acontece a maioria das crianças 

se sente incapaz. Queremos que elas se sintam desafiadas e capazes de 

superar esses desafios. 

Agradecemos a colaboração, 

Equipe Átila 

 

 

 

 

 

 



ARTES 

IMPORTANTE! 

As atividades precisam ter o registro com a data de realização, podem 

ser no caderno ou em folhas soltas, mas precisam ser guardadas se forem 

feitas em folhas separadas para posteriormente serem entregues ao final 

desse período de quarentena. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Relembrando a nossa última aula, foi finalizado o registro dos combinados 

no caderno de Arte. Sendo assim iremos realizar uma nova atividade que 

constitui em observar a própria casa, como ela é, para em seguida 

desenha-la.  

OBJETIVO: 

• Perceber o lugar onde vive,  

• Reconhecer os tipos de linha presentes na Arte como elemento 

constitutivo das Artes Visuais; 

• Distinguir cores primárias,  

• Exercitar a representação do imaginário. 

 Atividade 1: 

• Observe a sua casa, faça o desenho dela, em seu caderno ou folha 

separada, e pinte. Quando terminar olhe com bastante atenção. 

• Observe o desenho e responda, no caderno: quais são os tipos de 

linha. (reta, curva ou mista) e quais são as cores presentes na sua 

casa?. 

 

 

 

 

  



CIÊNCIAS 

PERCEBENDO O AMBIENTE 

Objetivos de aprendizagem: 

• Reconhecer diversos sons do dia a dia, como de objetos domésticos, 
animais, meios de transporte. 

• Reconhecer que os sons são produzidos por ondas sonoras. 

• Reconhecer as diferentes famílias de instrumentos sonoros.  

• Identificar os hábitos necessários para a manutenção da saúde 
auditiva. 

Habilidades: 

• EF03CI03: Discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde 

auditiva 

• EF03CI01: Produzir diferentes sons a partir da vibração de variados 

objetos e identificar variáveis que influem nesse fenômeno. 

Comanda: 

Copiar os enunciados das atividades (comandas) e anotar as 
respostas corretas no seu caderno. Não é necessário imprimir. Lembre-se 
de manter seu caderno organizado, colocar a data e a matéria a qual 
corresponde esta atividade (CIÊNCIAS). 

ATIVIDADES 

     Em nossas aulas de Ciências, lemos alguns textos sobre o modo que 
os nossos cinco sentidos (visão, audição, olfato, paladar e tato), nos 
ajudam a perceber o mundo. Continuaremos a falar sobre luz e som. Nós 
identificamos e captamos os sons pelo sentido da audição. No entanto, há 
outras maneiras de perceber o som, como, por exemplo, pela vibração. Ao 
tocarmos em uma caixa de som com volume alto, sentimos uma vibração. 

 

1. Escreva em seu caderno, a alternativa que explica como os sons 
produzidos pelos instrumentos musicais são percebidos pelo corpo 
humano. 

 

(A) As ondas sonoras produzidas pelas vibrações geradas pelos 
instrumentos são percebidas pelo corpo humano por meio da visão. 

(B) As ondas sonoras produzidas pelas vibrações geradas pelos 
instrumentos são percebidas pelo corpo humano por meio da música. 



(C) As ondas sonoras produzidas pelas vibrações geradas pelos 
instrumentos são percebidas pelo corpo humano por meio da audição. 

(D) As ondas sonoras produzidas pelas vibrações geradas pelos 
instrumentos são percebidas pelo corpo humano por meio da pele.  

 

 

2. Escreva em seu caderno, a alternativa que apresenta lugares onde 
há ruídos em intensidade que pode prejudicar a saúde auditiva dos 
seres humanos.  

 

(A) Área com construções; rua com trânsito intenso; comércio com 
propagandas sonoras. 

(B) Parque com aves; rua com trânsito intenso; comércio com 
propagandas sonoras. 

(C) Rua com trânsito intenso; hospitais; comércio com propagandas 
sonoras. 

(D) Rua com trânsito intenso; comércio com propagandas sonoras; parque 
com córregos.  

 

3. Anote em seu caderno, quais as situações abaixo que podem 
representar poluição sonora. 

 

(   ) Sirene e buzinas de veículos. 

(   ) Pássaros na natureza. 

(   ) Construções de imóveis. 

(   ) As ondas do mar batendo na praia. 

(   ) O vento passando entre as folhas das arvores. 

(   ) As propagandas sonoras do comércio. 

(   ) Uso prolongado de fones de ouvido.  

(   ) Assistir televisão com o som na intensidade máxima do aparelho 

 

4. Separe os instrumentos musicais de acordo com suas respectivas 
colunas.  

VIOLÃO – FLAUTA – TAMBOR - GUITARRA – PANDEIRO – GAITA 

 

CORDAS  PERCURSSÃO SOPRO 

   

   



5. O instrumento musical mostrado abaixo é uma flauta feita de bambu. 

 

 

Flauta feita de bambu. 

 

a) Esse instrumento é de percussão, sopro ou corda? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

b) O que faz com que esse instrumento emita diferentes tipos de som? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6. Reescreva novamente o trecho abaixo e complete adequadamente 
os espaços das frases com as palavras do quadro. 

 

corda      ondas sonoras    cordas        ar     sopra       sopro      
vibrações           coluna 

 

     Os sons são _____________ produzidas por vibrações de um corpo, 

como os tambores, por exemplo. Além destes, existem outros 



instrumentos como os de _______ e os de _______, que também 

produzem ____________.  
 

     Quando as _______ de um violão são movimentadas, vibram o ____ 

ao redor, emitindo ondas sonoras. Já os instrumentos de sopro possuem 

uma parte que funciona como uma ________ de ar. Nesse caso, quando 

o instrumentista _________, o ar no interior do instrumento vibra, 

empurrando a coluna de ar, produzindo o som. 

 

 

 

Referência Bibliográfica: 

PESSOA, Karina e FAVALLI, Leonel. Novo Pitanguá Ciências. 3º Ano. 

Ensino Fundamental Anos Iniciais. Editora Moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educação Física 

 

Aula 01: 

Habilidades BNCC:  

(EF35EF01). Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil 

e do mundo, incluindo aqueles de matriz africana e indígena, e recriá-los, 

valorizando a importância desse patrimônio histórico cultural.  

 

Objetivo: 

- Reconhecer as brincadeiras e os jogos populares do Brasil como 

patrimônio cultural, bem como suas variações; 

- Vivenciar algumas dessas brincadeiras e jogos. 

 

Contextualização: 

Há muitos jogos e brincadeiras realizados em diferentes locais do 

Brasil que têm estrutura igual ou semelhante. Temos também os jogos 

tradicionais, que são aqueles passados de geração em geração. Nesse 

momento em que muitos pais e/ou familiares estão em casa, nada melhor 

do que aproveitar a ajudinha deles e resgatar as brincadeiras e jogos 

populares e tradicionais, e ensiná-los aos nossos alunos! 

 

Atividade: PULA-SELA 

Dependendo da região do país, essa brincadeira é conhecida por 

outros nomes, como mão na mula, mula corrida,  nha na mula, entre 

outros. 

Uma pessoa fica com o tronco flexionado e com as mãos apoiadas nos 

joelhos. A outra pessoa deve saltar sobre a primeira e ficar na mesma 

posição. O outro que estava com o tronco flexionado, agora salta sobre o 

outro, e assim sucessivamente.  

Pode fazer com mais pessoas, como uma fila, com uma distância de 2 

metros entre cada pessoa. Quando terminar de saltar, flexiona o tronco, e 

o próximo vem saltando todos até acabar a fila novamente, e assim 

sucessivamente... 

 

Materiais: 



Sem materiais 

 

 

Registro no seu caderno 

 

Pergunte para os seus familiares: 

- Vocês conheciam a brincadeira?  

- Vocês conheciam a brincadeira com outro nome? 

- Vocês já haviam brincado dessa brincadeira?  

Agora registre as respostas no seu caderno. Registre também o que 

gostou e o que não gostou da brincadeira, e o que mudaria nela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Suraya et al. 2017. 

 

Referência: Práticas corporais: educação física : 3° a 5° anos: manual do 

professor / Suraya Cristina Detido et al. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2017. 

 

 

Não esqueça de higienizar as mãos, com água e sabão ou álcool em 

gel, antes e após a brincadeira! 

 

 

Aproveite em família! 



GEOGRAFIA 

PAISAGENS 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

Reconhecer a ação de agentes naturais e sociais na transformação da 

paisagem.  

HABILIDADES: 
(EF03GE04): Explicar como os processos naturais e históricos atuam na 
produção e na mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus 
lugares de vivência, comparando-os a outros lugares. 

 

COMANDA: 

Copiar os enunciados das atividades (comandas) e anotar as respostas 
corretas no seu caderno. Não é necessário imprimir. Lembre-se de manter 
seu caderno organizado, colocar a data e a matéria a qual corresponde 
esta atividade (Geografia). 

 

ATIVIDADES 

 

     Vimos em nossas aulas sobre as paisagens (é tudo o que podemos 
enxergar no espaço), e que elas podem ser naturais (que não sofreram 
nenhum tipo de influência humana, mantendo as características próprias 
da natureza) e culturais (nas quais percebemos claramente a interferência 
dos seres humanos; cidades, prédios, casas, comércios, pontes, são 
exemplos dessas paisagens). Agora, leia e anote em seu caderno as 
respostas corretas. 

 

 

 

1. Reescreva em seu caderno, a alternativa que explica o que é paisagem. 

a) É qualquer espaço repleto de vegetação natural. 

b) É o espaço das grandes cidades. 

c) É tudo que podemos ver e perceber no espaço. 

d) É tudo que existe em uma área rural.  

 

 

 



2. Anote em seu caderno, apenas os elementos naturais na paisagem 
abaixo. 

 

 
 

 

3. Anote em seu caderno, a alternativa que apresenta apenas elementos 
culturais da paisagem. 

a) Casas e morros. 

b) Prédios e rios. 

c) Ruas e montanhas. 

d) Pontes e praças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Observe a foto abaixo e anote em seu caderno, a alternativa correta.  

 

 
Paisagem em Madri, Espanha, 2017. 

 

a) É uma paisagem muito alterada pelas pessoas, pois apresenta muitos 
elementos culturais. 

b) É uma paisagem muito alterada pelas pessoas, pois apresenta muitos 
elementos naturais. 

c) É uma paisagem pouco alterada pelas pessoas, pois apresenta muitos 
elementos culturais. 

d) É uma paisagem pouco alterada pelas pessoas, pois apresenta muitos 
elementos naturais. 

 

5. Converse com seus familiares e anote em seu caderno, nas respectivas 
colunas, os elementos culturais e naturais presentes nas paisagens dos 
arredores da sua casa e da escola.  

ELEMENTOS NATURAIS ELEMENTOS CULTURAIS 

 

 

 

 

Referência Bibliográfica: 

JOMAA, Lina Youssef. Buriti Mais Geografia. 3º ano. Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais. Editora Moderna. 



HISTÓRIA 

ESPAÇO PÚBLICO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

• Desenvolver a compreensão da noção de espaço público. 

• Comparar, analisar e entender a função de espaços públicos 
variados. 

HABILIDADES: 

(EF03HI09): Mapear os espaços públicos no lugar em que vive (ruas, 
praças, escolas, hospitais, prédios da Prefeitura e da Câmara de 
Vereadores etc.) e identificar suas funções. 

COMANDA: 

 Copiar os enunciados das atividades (comandas) e anotar as 
respostas corretas no seu caderno. Não é necessário imprimir. Lembre-se 
de manter seu caderno organizado, colocar a data e a matéria a qual 
corresponde esta atividade (HISTÓRIA). 

ATIVIDADES 

      Em nossas aulas de História, lemos diversos textos sobre o espaço. 
Há os espaços públicos e espaços privados. Os espaços públicos, 
pertencem a todos, como são as ruas, avenidas, as praças, os jardins, os 
parques e as praias – lugares por onde as pessoas circulam livremente. 
Existem também espaços públicos onde a circulação é controlada e é 
preciso ter autorização para ter acesso às suas dependências. É o caso 
de escolas e hospitais públicos e de prédios públicos de administração. Os 
espaços públicos, são administrados pelos poderes públicos (prefeitura, 
governo do estado e governo federal) e sustentados por meio dos 
impostos pagos por todos os cidadãos. Há também os espaços privados 
(que pertencem a uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma empresa).  

 

1. Quais lugares indicados abaixo são espaços públicos? Escreva as 
respostas corretas no seu caderno. 

(   ) Praças. 

(   ) Ruas. 

(   ) Casas. 

(   ) Parques. 

(   ) Lanchonetes. 

(   ) Praias. 



2. Dê um exemplo de espaço público que você gosta de visitar. Anote que 
atividades você faz nesse lugar. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

3. Dê um exemplo de espaço privado onde você realiza atividades. 
Explique quais atividades você faz nesse local. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

4. Escreva nas respectivas colunas quais são os espaços públicos e 
privados que existem no bairro onde você mora e nos arredores da 
escola. 

ESPACOS PÚBLICOS ESPAÇOS PRIVADOS 

  

  

  

  

  

  

5. Faça um desenho de um espaço público e de um espaço privado 
que você costuma ir com frequência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência Bibliográfica: 

VASCONCELOS, Lucimara Regina de Souza. Buriti Mais História. 3º 

ano. Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Editora Moderna. 



MATEMÁTICA 

Você está recebendo as atividades para dar continuidade aos 

estudos em casa. Elaboramos com muito carinho e esperamos nos rever 

em breve. 

Separamos os dias da semana para que você possa organizar a sua 

rotina de estudos. Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais 

e as atividades realizadas neste período. Boas aprendizagens! 

*Faça a atividade 1 no seu caderno. (1º DIA). 

OBJETIVO: leitura, escrita e comparação de números até a unidade de 

milhar. 

1 – ESCREVA COMO SE LÊ OS NÚMEROS ABAIXO: 

A) 132___________________________________________________ 

 

B) 361___________________________________________________ 

 

C) 523___________________________________________________ 

 

D) 785___________________________________________________ 

 

E) 214___________________________________________________ 

 

F) 976___________________________________________________ 

 

G)  457__________________________________________________ 

     H) 640 ________________________________________________ 

        I) 898 ________________________________________________ 

 

* Faça a atividade 2 no seu caderno. (2ºDIA). 

 

2-MARQUE O MAIOR NÚMERO NAS SEQUÊNCIAS ABAIXO: 

 

578 875 1.485 1.458 178 718 1.185 

 

 



154 347 247 154 96 960 906 

 

*Faça a atividade 3 no seu caderno. (2º DIA). 

 

3-ESCREVA OS NÚMEROS DAS SEQUÊNCIAS ACIMA NA ORDEM 

CRESCENTE, OU SEJA, DO MENOR PARA O MAIOR: 

 

A) ______________________________________________________ 

 

B) ______________________________________________________ 

 

*Faça a atividade 4 no seu caderno. (3º DIA). 

 

4- PINTE DE AZUL OS NÚMEROS EM QUE O ALGARISMO 9 POSSUI 

O VALOR DE 900 UNIDADES E DE VERMELHO, OS NÚMEROS EM 

QUE O ALGARISMO 7 POSSUI O VALOR DE 7.000 UNIDADES. 

 

7 347  2 997  9 075  5 906  7 583 

 

• Agora, escreva os números em ordem crescente: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

*Faça a atividade 5 no seu caderno. (3º DIA) 

 

5– LIGUE CADA NÚMERO A SEGUIR À SUA LOCALIZAÇÃO NA RETA 
NUMÉRICA, SABENDO QUE A DISTÂNCIA DE UM TRACINHO A 
OUTRO É DE UMA UNIDADE.  

 

9  15  11  3  13  19  2 

 

 
 



Objetivo: 

Analisar e compreender as informações do gráfico de barras. 

 

*Na atividade número 6 veja o gráfico e escreva no caderno somente as 
respostas das perguntas abaixo. (4ºDIA). 

 

6- A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO EM QUE LETÍCIA 
MORA ARRECADOU ALIMENTOS PARA SEREM DOADOS A UM 
ORFANATO. O GRÁFICO A SEGUIR MOSTRA A QUANTIDADE DE 
ALGUNS ALIMENTOS: 

 

 

 

a). Qual foi o total de alimentos arrecadados? 

__________________________________________________________ 

b). Qual foi a diferença entre a quantidade de açúcar e a de farinha? 

__________________________________________________________ 

c). Escreva como se leem os números que representam a quantidade de 
feijão e arroz. 

__________________________________________________________ 

d). Faça a decomposição do número que representa o total de alimentos 
arrecadados. 

__________________________________________________________ 

 

 

 



OBJETIVO: 

Nomear corretamente os sólidos geométricos. 

 

*Na atividade 7 faça no caderno apenas a tabela. Não precisa desenhar. 

(4º DIA). 

 

7 – CONFORME JÁ ESTUDADO EM SALA DE AULA, COMPLETE A 

TABELA COM O NOME DO OBJETO QUE APRESENTA A FORMA DO 

SÓLIDO GEOMÉTRICO:  

 

 

 
 

NOME DO SÓLIDO 
GEOMÉTRICO 

NOME DO OBJETO 

  

ESFERA  

CILINDRO  

CUBO  

CONE  

PARALELEPÍPEDO  

 

 



OBJETIVO: 

Resolver situações-problema no campo aditivo. 

 

*Na atividade 8 faça as contas e as respostas no caderno (5º DIA). 

8 -  FAÇA OS PROBLEMAS ABAIXO. PRECISA ARMAR AS 

CONTINHAS E POR AS RESPOSTAS:  

A) JOÃO TINHA 25 BOLINHAS DE GUDE. GANHOU 8 DE SEU 

PRIMO. QUANTAS BOLINHAS DE GUDE ELE TEM AGORA? 

R: 

 

B) MARCOS TEM ALGUNS CARDS E MARIA TEM 32. SE MARIA TEM 

7 CARDS A MAIS QUE MARCOS, QUANTOS CARDS MARCOS 

TEM?  

R: 

 

C) JOÃO TINHA 12 BOLINHAS DE GUDE, MAS PERDEU 5. QUANTAS 

BOLINHAS DE GUDE ELE TEM AGORA? 

R: 

 

D) JOÃO TEM ALGUNS DOCES E LAURA TEM 8 A MENOS QUE ELE. 

SE LAURA TEM 25 DOCES, QUANTOS DOCES TEM JOÃO? 

R: 

 

9 - FAÇA AS CONTAS ABAIXO, EM SEU CADERNO. NÃO ESQUEÇA 

DE AS ARMAR: (5º DIA). 

A) 125+25= 

B) 348+12= 

C) 408+51= 

D) 194+23= 

E) 1208+453= 

F) 48-2= 

G) 627-510= 

H) 45-9= 

I) 208-23= 

J) 487-30= 

QUARTA 

01/04 

Atividades 

1,2 

QUINTA 

02/04 

Atividade 3 

SEXTA 

03/04 

Atividades 

4,5 

SEGUNDA 

06/04 

Atividades 

6,7 

TERÇA 

07/04 

Atividades 

8,9 

 



LÍNGUA PORTUGUESA 

OBJETIVOS: 

• AMPLIAR A COMPETÊNCIA COMUNICATIVA DO ALUNO 

• INTERPRETAR TEXTOS ORAIS A PARTIR DE HISTÓRIAS 

OUVIDAS.  

• LER E RECONHECER OS DIVERSOS GÊNEROS TEXTUAIS NO 

CONTEXTO SOCIAL.  

• EMITIR OPINIÂO E FAZER COMENTÀRIOS PESSOAIS.  

 

1)LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO E RESOLVA O EXERCÍCIO NO SEU 

CADERNO. 

 



De acordo com o texto, copie as questões no seu caderno e responda.  
 
 

A. Qual era o tipo de comida do rato do campo e do rato da cidade? 
 

B. Explique com suas palavras o que quer dizer: “Mais vale magro no 
mato, que gordo na boca do gato” 
 

C. Por que o rato da cidade convidou o rato do campo para morar com 
ele? 

 
D. Por que o rato do mato resolveu voltar ao campo? 

 
E. Você gostaria de morar no campo ou na cidade? Justifique sua 

resposta. 
 

F. Quais as vantagens que você considera para quem mora no campo? 
 

G. Quantos são os personagens e quem são eles? 
 

H. O que faz o narrador? 
 
__________________________________________________________ 
 
2)Querido aluno, vamos retomar as atividades sobre os contos. Copie 

as questões abaixo no seu caderno e responda: 

Abaixo você encontra uma lista de histórias conhecidas. Faça 

um círculo nas histórias que têm bruxa: 

O PATINHO FEIO 
 

RAPUNZEL 
 

BRANCA DE NEVE 
 

CHAPEUZINHO VERMELHO 
 

A BELA ADORMECIDA 
 

O GATO DE BOTAS 
 



JOÃO E MARIA 
 

O REI SAPO 
 

CINDERELA 
 

 

3)Escreva o nome de uma história em que podemos encontrar cada 

um desses personagens. Mas atenção: não pode repetir o nome de 

nenhuma história. 

a) REI ___________________________________________________ 

 

b) RAINHA _______________________________________________ 

 

c) PRINCESA ____________________________________________ 

 

d) CAÇADOR _____________________________________________ 

 

e) MADRASTA ____________________________________________ 

 

f) PRÍNCIPE _____________________________________________ 

 

4) Agora apresente sua lista de histórias a alguém de sua casa e leia 

para esta pessoa o que você escreveu. Peça dicas sobre a forma 

correta de se escrever. 

 

__________________________________________________________ 
 
 

Vamos agora conversar um pouco sobre a receita!!! 
 

Neste tipo de texto é preciso, uma lista com os ingredientes que serão 
usados e da forma como juntamos os ingredientes para a receita ser feita, 
ou seja, o modo de preparo. USE SEU CADERNO PARA AS 
RESPOSTAS. 
 
 



 5) Na receita abaixo, faltam os ingredientes. Leia o modo de fazer e 

liste os ingredientes necessários: 

INGREDIENTES: 

3 _________________________ batidos 

½ xícara de ___________________________ ralado 

½ xícara de __________________________________ 

1 colher de sopa de _____________________________picada 

1 colher de sopa de ______________________________________ 

____________________________ a gosto  

MODO DE FAZER: 

Numa frigideira, coloque o óleo e refogue a cebola picada. Quando a 

cebola estiver dourada, acrescente os ovos batidos com o leite, o queijo 

ralado, o sal e mexa algumas vezes. Assim que os ovos estiverem cozidos, 

seu prato estará pronto. 

 

HORA DA FOME... 

 

6) Imagine que você esteja com aquela fome. Se fosse até a cozinha e lá 

encontrasse: 

 

 

                                       

 

 

 

A. Escolha o que você utilizaria para fazer um sanduíche e escreva no 

caderno. 

 

B. Agora escreva a receita do seu sanduíche. A lista de ingredientes já 

está quase pronta. Se desejar, poderá acrescentar outros. Com a lista 

pronta, escreva o modo de fazer, no seu caderno. 

Pão de forma  Frango   Limão 

Ovos Fósforo Azeitonas 

Botijão Cenouras Presunto 

Requeijão Feijão BANANAS 

 


