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3ºano

LÍNGUA
PORTUGUESA

HORAS
AULAS
NÃO
SÍNCRONAS
5H/A

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
NÃO SÍNCRONAS 09/11/ a 13/11/2020.
CONTEÚDO
ATIVIDADE

Substantivos
Próprios e
Comum
Ortografia: Uso
de letras
maiúsculas e
minúsculas
Prática de Leitura

.Vídeos sobre:
Substantivo próprio e
comum
https://youtu.be/pxpX88E
xcro

CONSIGNA EXPLICAÇÃO

.Veja os vídeos explicativos sobre:
Substantivo próprio e substantivo
comum :
https://youtu.be/pxpX88Excro

O uso da letra maiúscula:
Uso da Letra Maiúscula e https://youtu.be/hav4GT8v8So
minúscula
https://youtu.be/hav4GT .Escolha
um livro de sua
8v8So
preferência para ler. Depois,
selecione um trecho dele para
explicar para os colegas no
.Atividades escritas
horário do nosso encontro.
.Leitura de Fruição

Obs: Caso não tenha em casa um
livro pelo qual você se interesse,
sugerimos que procure um no
seguinte link :
https://www.educamaisbrasil.co
m.br/educacao/dicas/livrosinfantis-gratuitos-para-download

MATEMÁTICA

4H/A

Estratégias da
Multiplicação
Multiplicação
com 0, 1 e 10
Resolução de
problemas de
multiplicação
Arredondamento
Cálculo Mental

.Atividades de cálculos

(Escolha o livro e clique em
Link para Download para
visualizar. (Não é necessário
imprimir)
.No livro Apis de Português (ou
nos arquivos impressos), leia e
faça o que é pedido nas
páginas108 a 111.
.No livro Apis de Matemática (ou
nos arquivos impressos) leia e
faça o que é pedido nas páginas
140 a 143.
.Se necessário, consulte sua
tabela de Pitágoras para realizar
as multiplicações.
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INTERDISCIPLINAR:
Ciências

1H/A

Agrupamento de
Animais

.Leitura e atividades
escritas.

No livro Apis de Ciências ( ou nos
arquivos impressos) leia e faça o
que é pedido nas páginas 16 e
17.

O Trabalho do
Sistemata
INTERDISCIPLINAR:
História

1H/A

O trabalho e o
lazer através do
tempo

.Leitura, pesquisa, escrita
e atividade com os
familiares .

No livro Apis de História ( ou nos
arquivos impressos) leia e faça o
que é pedido nas páginas 143 e
144.

INTERDISCIPLINAR:
GEOGRAFIA

1H/A

Educação em
Direitos Humanos

.Vídeos sobre associação
de moradores.

Veja os vídeos explicativos sobre
O objetivo das associações de
moradores.
https://youtu.be/BCgUkZCClDQ

.Leitura
.Atividade escrita.

EDUKATU

3H/A

Consumo
consciente e
desperdício

Atividades propostas pelo
site

https://youtu.be/mjOpptFMF-4
No livro Apis de Geografia (ou
nos arquivos impressos) leia e
faça o que é pedido nas páginas
142 e 143.
Acesse o site do Edukatu:
https://edukatu.org.br
faça o login.
Em seguida vá para:
Circuitos: Higiene na palma da
mão
Depois para Fund 1
. No quadrinho 9: Post de
Pesquisa, faça o que é pedido em
“Hora de Planejar”. Quando
terminar clique em CONFIRMAR
.No quadrinho 10: Upload de
Imagem, faça o que é pedido em
“ Todos juntos”. Quando terminar
clique em CONFIRMAR

