
TERÇA-FEIRA 13-04-2021     3º ANO 
 

MATEMÁTICA – 02 AULAS  

ATIVIDADES NO MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO 

PÁGINA 23 – RODA DE CONVERSA 

Analisar a imagem da trilha lembrando que a trilha é de subtração, então eles têm que voltar.  

- Observe que Camila estava na casa de número 5, lançou o dado e saiu o número 3, ela tem 

que voltar 3 casas para descobrir onde vai parar.  

- Na outra trilha Luciano saiu da 10 e caminhou 4 casas, parou no número 6. 

PÁGINA 24 – ATIVIDADES 

ATIVIDADE 1: 

a) Você está na casa de número 6 e saiu o número 2 no dado, pinte na trilha o número que 

você vai parar. Depois represente a subtração dessa jogada.  

b) Você está na casa de número 8 e saiu o número 3 no dado, pinte na trilha o número que 

você vai parar. Depois represente a subtração dessa jogada. 

c) Você saiu da casa 10 e parou na casa onde o número está em destaque, e responda 

quantas casas você voltou? Escreva a subtração que representa essa jogada. 

d) Você saiu da casa 7 e parou na casa onde o número está em destaque, e responda qual foi 

o número que saiu no dado? Escreva a subtração que representa esta situação. 

PÁGINA 25 – ATIVIDADES 

ATIVIDADE 2: 

- Preencha o quadro com o resultado das subtrações depois responda as letras a, b e c: 

a) Copie duas subtrações do quadro que o resultado seja igual a 6. 

b) Que subtrações tem resultados igual a 8?  

c) O que você observa nas subtrações cujo resultado é igual a 0?  

ATIVIDADE 3: 

- Escreva a subtração representada pelo caminho percorrido na trilha. 

 

 

 

  LÍNGUA PORTUGUESA – 01 AULA  

ATIVIDADES NO MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO  

PÁGINA 33 – REPORTAGEM (trecho) 

Ler e analisar o texto desta página com muita atenção, observar como ele está dividido: São 

quatro caminhos possíveis para a publicação de um livro. 

1- FORMA TRADICIONAL; 



2- PAGOU PUBLICOU; 

3- ARTESANAL; 

4- INTERNET. 

PÁGINA 34 – REPORTAGEM (trecho) 

ATIVIDADE 2: 

- Leia com atenção e responda as questões a e b. 

ATIVIDADE 3: 

- Releia a referência do texto que está em destaque e responda as questões a e b. 

ATIVIDADE 4: 

- Ligue os recursos gráficos utilizados no texto ao que eles indicam: 

 CIÊNCIAS  – 01 AULA  

ATIVIDADES NO MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO 

PAG 11,12,13 

PAG 11- Na aula passada tivemos uma leitura onde dizia que a terra é nosso universo e ela 

sendo visto do espaço tem formato arredondado. Se vocês observaram a imagem do planeta 

terra viram que ali tem nuvens e porções de terra e água. 

Dando sequência vocês irão fazer a leitura da pag. 11. e observar a figura do mapa-múndi que 

é uma importante  representação da terra de forma planificada. 

PAG 12- As atividades desta página, vamos deixar agora e quando estivermos de volta em 

sala de aula vamos fazer este experimento. 

PAG 13- Na atividade 01, leia a tirinha  e responda as letras :A, B, C. 

Já na atividade 02 temos questões referentes a foto lá da página 10, você  precisará observar 

novamente a foto da terra para estar respondendo. 

 

 
 


