QUINTA-FEIRA 15-04- 2021

3º ANO

MATEMÁTICA – 01 AULA
ATIVIDADES NO MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO
PÁGINA 26 – SUBTRAÇÃO SEM REAGRUPAMENTO
-Observe a imagem, ela é da barraca que o pai de Paula tem na feira, converse com seus
familiares sobre tudo o que você observou na imagem.
-Leia a situação-problema apresentada e observe que a ideia de TIRAR está relacionada à
SUBTRAÇÃO.
-As peças do material dourado, representam a quantidade em quilos que o pai de Paula levou
para vender na feira.
1 CENTENA 9 DEZENAS E 8 UNIDADE=198
- Risque a quantidade de tomates que já foram vendidos.
-Calcule o quanto sobrou.
-Observe a mesma situação representada por uma sentença matemática e no quadro de
ordens.
- Analise o cálculo no quadro de ordens e registre quantos quilogramas de tomate sobraram.
PÁGINA 27
-Leia a situação apresentada e observe que a ideia de COMPLETAR está relacionada à
SUBTRAÇÃO.
-Com a quantidade total de quilogramas de morango representada no material dourado, risque
a quantidade que já foi embalada.
-Calcule quantos quilos de morango faltam ser embalados.
-Observe a mesma situação representada por uma sentença matemática e no quadro de
ordens.
-Analise o cálculo no quadro de ordens e registre quantos quilogramas de morango sobraram.
-Observe o nome dos termos que formam a subtração.

ARTE – 01 AULA
ATIVIDADES NO MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO
PÁGINA 10 – FESTAS DO CENTRO-OESTE E DO NORTE
Realizar a leitura da página “Um pouquinho de Brasil” na página 10
PÁGINA 11 – Aprender é divertido
Pesquise sobre a cultura da região em que mora que está na página 11 no “Aprender é
divertido” Não faça cópia.

Observação: Como estamos em aulas remotas, não será possível realizarmos a cena teatral
como o livro sugere. Portanto, você irá apenas realizar a primeira parte da atividade, ou seja,
a pesquisa

INGLÊS – 01 AULA
ATIVIDADES NO MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO
PÁGINA 11
- Complete a cruzadinha com os alimentos que aparecem no n° 1
- Observe as imagens, leia as questões e responda ao que é pedido, para auxiliar na atividade
volte na página 10.
PÁGINA 12
- No n° 4 - Ouça o áudio e selecione a opção correta. Você deverá assinalar no quadrinho
correto.
Observação: O áudio será disponibilizado no grupo da turma
- No n° 5 – Desenhe seu prato favorito e depois pinte-o.

