
 

Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Local                      SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 3º ano 

 

Data de realização das 

atividades: 19 a 23 de maio 

Carga Horária: 2 aulas 

  

Componente Curricular 

Central: 

Ensino Religioso 

Componente(s)Curricular(es) 

 Participante(s): 

Matemática/Ciências/ 

História/Geografia/ 

Português 

Professor: 

Leila Lucimar Gonçalves, Jussara 

Fonseca, Marilde Scapin, Daniela 

kovalski, Ivanice Niendicher, Marli 

Bortoli Wojieicchowski 

Tema da Aula: AMIZADE 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular)  

 Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão 

de valor da vida. 

Objetos de Conhecimento  

 Espaços e territórios religiosos. 

(EF03ER01) Identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios religiosos de diferentes 

tradições e movimentos religiosos.  

EF03ER02) Caracterizar os espaços e territórios religiosos como locais de realização das 

práticas celebrativas. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 COMPUTADOR/CELULAR /DICIONÁRIO/CADERNO 

Avaliação: 

 Participação na mídia (plataforma digital oferecida pela SME. 

 Retorno quando voltar as aulas presenciais. 

Referencial: BNCC 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 

QUINTA-FEIRA: PORTUGUÊS/ CIÊNCIAS 

SEXTA-FEIRA: MATEMÁTICA/GEOGRAFIA 

SEGUNDA-FEIRA: PORTUGUÊS/ MATEMÁTICA 

TERÇA-FEIRA: PORTUGUÊS/HISTÓRIA/ENSINO RELIGIOSO 

QUARTA-FEIRA: PORTUGUÊS/ MATEMÁTICA 



 

Leia o texto abaixo:                                   AMIZADE 

Amizade nasce de um sorriso sincero, 

Cresce aos poucos,  

E quando estimada fica impossível de não tê-la mais. 

A amizade é tão forte como o brilho do Sol, 

Tão grande como a Lua,  

Tão admirada como a paisagem mais bela. 

A amizade cobiça fielmente a sinceridade,                     

Alimenta a cumplicidade e devora a alegria. 

A amizade é algo indecifrável,  

Como uma língua sem tradução.  

Amizade é presente dos céus 

E a compreensão dos sonhos. 

Ser amigo é ter prestígio 

Ter conceito de companheirismo,  

Benevolência perfeita, 

A amizade é dotada de compreensão,  

Completa de fiel felicidade. 

Compreendendo o texto: 

1- Como cresce a amizade? 

…………………………………………………………………………………………………. 

2- Complete de acordo com o texto acima: 

a) A …………………………………… é tão forte como o brilho do Sol. 

b) Tão grande como a …………………… 

c) Tão …………………………como a paisagem mais bela. 

3- O que o texto diz sobre “ser amigo”? 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

 



 

ÁRVORE DA AMIZADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agora utilize o seu caderno e faça a sua árvore da amizade colocando os nomes dos seus 

amigos do coração. 

 

 


