SEXTA-FEIRA 16-04-2021

3º ANO

LÍNGUA PORTUGUESA – 02 AULAS
ATIVIDADES NO MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO
PÁGINA 41 – GÊNERO TEXTUAL – FÁBULA
Realizar atentamente a leitura do texto 1: “Os viajantes e o urso”. Primeiro em silêncio e
depois em voz alta.
PÁGINA 42– GÊNERO TEXTUAL – TEXTO TEATRAL
Realizar atentamente a leitura do texto 2: “Os dois viajantes e a onça”. Primeiro em silencio e
depois em voz alta.
PÁGINA 43 – INTERPRETAÇÃO TEXTUAL
Fazer uma comparação entre ambos os textos lidos e responder as questões do 2 ao 6,
observando:


O que há em comum e o que há de diferente entre eles;



Quem são os personagens das histórias;



Onde os viajantes estavam, etc.

Na questão 07 – fazer um lindo e caprichado desenho seguindo as orientações.

MATEMÁTICA - 01 AULAS
ATIVIDADES NO MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO
PÁGINA 28 – NÚMEROS – INTERPRETAÇÃO DE SITUAÇÕES PROBLEMAS
Atividade 01 - analise a quantidade de balas de goma que Bruna já fez e a quantidade que ela
ainda deve fazer par completar a encomenda e responda as letras: a) b) c)
Atividade 02 - analise as cores das canetas que haviam em uma certa papelaria e responda as
letras: a)
PÁGINA 29
Continuação do problema 02 respondendo as letras: b) c) d)
Atividade 03 - analise o número de cadeiras que já estão no pátio e descubra quantas estão
faltando para completar o número necessário.
Atividade 04 - analise a subtração realizada por uma aluna e descubra qual erro ela cometeu.

GEOGRAFIA – 01 AULA
ATIVIDADES NO MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO
PAG- 07,08 e 09.
PAG 07- Você deve explorar as imagens que se encontram nesta página observando que a
natureza faz parte do cotidiano das pessoas que moram ou trabalham no campo. Veja como

no campo tudo é tranquilo, lá é comum o uso de animais como meio de transporte.
PAG 08- As atividades de lazer são muito importantes para toda população, as pessoas que
moram no campo desfrutam de espaços naturais para lazer. As que vivem na cidade
geralmente procuram ira para o campo para terem seus momentos de lazer e tranquilidade.
Atividade n°1-Observe os quadrinhos com as figuras e respondam as questões A e B.
Atividade n°2- Observem as imagens e assinalem a que representam atividades de lazer no
campo.
Atividade n°3- Responder.

