
 

                                                                         
          3º Ano        

 
 Nome: __________________________________________________________________ 

 
Atenção – Esta atividade será feita com a professora na aula de Ensino Religioso. 

 

Atividades de Ensino Religioso 

1) – Leia o poema do livro “Um caminho de santidade” de Renildes Barbosa.  

      TOLOSA  
 
Nova casa, novo lar, 
em Tolosa, fomos buscar. 
Cidade maior que Andoain, 
lá papai montou seu tear. 
 
Ali nasceram quatro irmãs 
de quem ajudei a cuidar 
e, também, morreram duas, 
dor difícil de aguentar. 
 
Na Paróquia Santa Maria, 
Santo Inácio conheci. 
Trazia um livro nas mãos, 
que eu prometi seguir. 
 
Oito de dezembro, aos nove anos, 
toda a Igreja em alegria, 
tornava-se dogma de fé 
a Imaculada Conceição de Maria. 
 
O amor à Virgem crescia 
mais e mais em meu coração, 
aos dez anos, recebi 
a primeira comunhão. 
 
Aos 17, padre Martin 
tornou-se meu confessor 
e  me incentivou a lutar 
por  servir ao meu Senhor. 
 
Mais tarde, ao reencontrá-lo, 
houve confronto entre nós dois, 
mas esta é uma história 
que eu contarei depois. 
 



 
Agora, responda: 

 
1 – O poema cita o instrumento de trabalho do pai de Joana Josefa.  
      Qual era a profissão dele? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2 – Registre quantas de suas irmãs nasceram em Tolosa.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3 – Que acontecimento importante ocorreu em sua vida aos dez anos?      

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4 – Santo Inácio foi muito importante na vida de Santa Cândida. 

      Desenhe-o como ela o viu na Paróquia Santa Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Aos 17 anos Joana Josefa encontrou seu confessor. 

      Registre o seu nome.     

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



 

6 – O poema da página 11 do livro “Um caminho de Santidade” fala sobre o pedido de 

casamento que José Inácio fez a ela. Seus pais queriam que aceitasse, mas ela 

respondeu: 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

7) – Pesquise no dicionário os significados das palavras: 

 

a) tear. __________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 

b) comunhão. ____________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 

c) dogma. _______________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 

 

Bom trabalho! 

 

 
 


