


  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 3° Ano  

                                                                 Professoras: Rejane, Tatiana e Sued 
 

Juiz de Fora, 06 de agosto de 2020 (quinta-feira). 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Antes de iniciar as atividades no caderno de Português, coloque o tema e a data de hoje. 

Tema: Dia dos pais 

Data: Juiz de Fora, 06 de agosto de 2020. 

 

  O dia dos pais está chegando! Por isso, nessa semana, nossa produção será em 

homenagem a ele, ou alguém que represente um pai para você, seja seu tio, avô, irmão... 

Alguém especial que cuide, que esteja em todos os momentos e que mereça todo o seu amor. 

   Você vai elaborar em seu caderno de Português um texto demonstrando carinho, 

gratidão, contando uma história legal e inesquecível em que viveram juntos e que tenha a cara de 

vocês.  

  O tema é “Dia dos pais”, porém o título você vai criar. Todos já sabem os requisitos 

necessários para o desenvolvimento de um texto, que ele precisa de início, meio e fim, letra 

legível e bonita, parágrafo quando necessário, letra maiúscula no início das frases e muito 

capricho! Vamos lá, galerinha!  
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Teacher Fernando 

FATHER‟S DAY 

 

Neste domingo, dia 09/08/20, é comemorado o „Father‟s Day‟ (Dia dos Pais). Para celebrar essa 

data muito especial, vamos fazer uma surpresa para o „Dad‟ (papai). 

 

1) Father‟s Day Song – Assista ao vídeo e cante a música para o seu Dad. „I Love My Daddy‟: 

https://youtu.be/Tm4jDxUqQgg  

Acompanhe a letra da música para te ajudar: 

 

I love my daddy, I love my daddy 
I love my daddy, yes I do. 
Here's a kiss and a hug for you 
Thank you daddy for all you do 
Happy Father's Day, Happy Father's Day 
Happy Father's Day, I love you. 
 
I love my daddy, I love my daddy 
I love my daddy, yes I do. 
Here's a kiss and a hug for you 
Thank you daddy for all you do 
 
Happy Father's Day, Happy Father's Day 
Happy Father's Day, I love you. 
 
Happy Father's Day, I love you. 

 

2) Father‟s Day Card – Vamos fazer um lindo cartão para o „Dad‟. 

- Em uma folha, escreva a frase “Happy Father‟s Day” (Feliz dia dos Pais). 

- Depois, faça um desenho do seu pai como um superhero (super-herói). 

- Embaixo do desenho, escreva a segunda frase: „Dad, you are my superhero.‟ (Papai, você é meu 

super-herói). 

- Entregue o cartão para o seu „Dad‟. 

 

 

 

 

https://youtu.be/Tm4jDxUqQgg

