
                Planejamento 3ºB – 14 a 18 de dezembro 

 

 

 

 

Segunda-feira 14/12 

• Língua portuguesa 

Conteúdo: Língua 

Portuguesa. 

Revisão 

Verbo 

Realização O conteúdo será apresentado pela professora durante a aula e o 

material didático em PDF será disponibilizado antecipadamente 

na plataforma. 

 

- Realizar a revisão de conteúdos sobre os verbos. 

 

- Realizar os exercícios sobre a revisão (os exercícios serão 

apresentados durante a aula e também estarão disponíveis na 

plataforma no dia anterior). 

 

- Link de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=KmNaSOZ9kb0 

 

 

• Matemática 

 

Conteúdo:  

Matemática 

Revisão  

Unidade de medida de capacidade 

Realização O conteúdo será apresentado pela professora durante a aula e o 

material didático em PDF será disponibilizado antecipadamente 

na plataforma. 

 

- Realizar a revisão de conteúdos sobre unidade de medida de 

capacidade: 

 

HORÁRIO 2° FEIRA  3° FEIRA 4° FEIRA 5° FEIRA 6° FEIRA 

13:00 - 13:45 PORTUGUÊS PORTUGUÊS  PORTUGUÊS INGLÊS MÚSICA (13:20 - 13:45)* 

13:50 - 14:35 MATEMÁTICA ARTE AMIGÁVEL MENTE ED. FÍSICA MATEMÁTICA 

14:35 - 15h LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

15:00 - 15:45 CIÊNCIAS S. MATEMÁTICA HISTÓRIA AMIGÁVEL MENTE CIÊNCIAS N 

15:50 - 16:15 
Plantão de dúvidas – 

Matemática 
Plantão de dúvidas - 

Português 
Plantão de Dúvidas - 

Matemática LÍNGUA PORTUGUESA  

https://www.youtube.com/watch?v=KmNaSOZ9kb


• Litro 

• Mililitro  

 

- Realizar os exercícios da lista de revisão (os exercícios serão 

apresentados durante a aula e também estarão disponíveis na 

plataforma no dia anterior). 

 

 

- Link de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=XhkfdA0VgZ8 

 

 

• Ciências Sociais 

Conteúdo: Ciências 

Sociais. 

Revisão  

Diversidade 

Realização O conteúdo será apresentado pela professora durante a aula e o 

material didático em PDF será disponibilizado antecipadamente 

na plataforma. 

 

- Realizar a revisão de conteúdos sobre a diversidade. 

 

- Realizar os exercícios sobre a revisão (os exercícios serão 

apresentados durante a aula e também estarão disponíveis na 

plataforma no dia anterior). 

 

 

• Plantão de dúvidas (opcional) 

 

 

Terça-feira 15/12 

 

• Arte  

Conteúdo:   

Arte 

Revisão  

Arte sustentável e a natureza 

Realização O conteúdo será apresentado pela professora durante a aula e o 

material didático em PDF será disponibilizado antecipadamente 

na plataforma. 

 

- Realizar a revisão de conteúdos sobre arte sustentável, natureza 

e as esculturas 

 

- Realizar os exercícios da lista de revisão (os exercícios serão 

apresentados durante a aula e também estarão disponíveis na 

plataforma no dia anterior). 

 



- Link de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=E6SnPgO92tg&t=785s 

 

• Matemática 

Conteúdo:  

Matemática 

Revisão 

Situações -problema 

Realização O conteúdo será apresentado pela professora durante a aula e o 

material didático em PDF será disponibilizado antecipadamente 

na plataforma. 

 

- Realizar a revisão do conteúdo que foi compreendido ao longo 

do através de situações-problemas envolvendo: 

 

• Unidade de medida de tempo 

• Unidade de medida de massa 

• Unidade de medida de comprimento 

• Unidade de medida de capacidade  

• Real 

 

 

- Realizar os exercícios da lista de revisão (os exercícios serão 

apresentados durante a aula e também estarão disponíveis na 

plataforma no dia anterior). 

 

 

• Língua portuguesa 

Conteúdo: Língua 

Portuguesa. 

Revisão 

Sinônimo/ antônimo 

Realização O conteúdo será apresentado pela professora durante a aula e o 

material didático em PDF será disponibilizado antecipadamente 

na plataforma. 

 

- Realizar a revisão de conteúdos sobre: 

• Sinônimo/ antônimo 

• Sílaba átona/ sílaba tônica 

 

- Realizar os exercícios sobre a revisão (os exercícios serão 

apresentados durante a aula e também estarão disponíveis na 

plataforma no dia anterior). 

 

- Link de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=so5V1LtuWP4 

 

 

Quarta-feira 16/12 



• Língua portuguesa 

Conteúdo: Língua 

Portuguesa. 

Revisão 

Adjetivo/ uso dos porquês 

Realização O conteúdo será apresentado pela professora durante a aula e o 

material didático em PDF será disponibilizado antecipadamente 

na plataforma. 

 

- Realizar a revisão de conteúdos sobre: 

• Adjetivo 

• Uso dos porquês 

 

- Realizar os exercícios sobre a revisão (os exercícios serão 

apresentados durante a aula e também estarão disponíveis na 

plataforma no dia anterior). 

 

- Link de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=TVk5QoO-res 

 

 

• Amigável mente 

Conteúdo:  

Amigável mente 

Unidade 4 

Aula 7 – O que é mais justo nesse caso? 

Realização O conteúdo será apresentado pela professora durante a aula e o 

material didático em PDF será disponibilizado antecipadamente 

na plataforma 

 

- Realizar os exercícios páginas 342 a 345 e atividade para casa 

páginas 348 e 349 

Páginas 338 a 349 

 

• História  

Conteúdo:  

História. 

Revisão 

Riquezas da colônia  

Realização O conteúdo será apresentado pela professora durante a aula e o 

material didático em PDF será disponibilizado antecipadamente 

na plataforma. 

 

- Revisão sobre as riquezas encontradas no território brasileiro que 

despertaram interesse nos portugueses. 

 

- Realizar os exercícios da lista (os exercícios serão apresentados 

durante a aula e também estarão disponíveis na plataforma no dia 

anterior). 

 

• Plantão de dúvidas (opcional) 

 



 

Quinta-feira 17/12 

• Inglês 

 

• Amigável mente 

Conteúdo:  

Amigável mente 

Unidade 4  

Aula 8 – Será que tem outro jeito de resolver isso? 

Realização O conteúdo será apresentado pela professora durante a aula e o 

material didático em PDF será disponibilizado antecipadamente 

na plataforma 

 

- Realizar os exercícios páginas 352 a 355 e atividade para casa 

páginas 358 a 361 

Páginas 350 a 361 

 

• Geografia 

Conteúdo: Geografia. Revisão 

Fauna e flora 

Realização O conteúdo será apresentado pela professora durante a aula e o 

material didático em PDF será disponibilizado antecipadamente 

na plataforma. 

 

- Realizar a revisão de conteúdos sobre a fauna e flora. 

 

- Realizar os exercícios sobre a revisão (os exercícios serão 

apresentados durante a aula e também estarão disponíveis na 

plataforma no dia anterior). 

 

- Link de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=33MezYmfVc8 

 

 

 

Sexta-feira 18/12 

• Matemática 

Inglês 

Revisão: 

Unidades 1 a 8 

 

  

• Aula ao vivo revisão unidades 1 a 8 (slides e vídeo)  

• Responder no caderno perguntas sobre as unidades 1 a 8.  

Link de apoio:  

https://www.youtube.com/watch?v=SEkDhLewk5g 

  

• TAREFA: Não há tarefa para postagem.  

https://www.youtube.com/watch?v=33MezYmfVc


Conteúdo: 

Matemática 

Amigo secreto virtual 

Realização Para finalizar o ano letivo, realizaremos um amigo secreto virtual. 

Durante a aula acontecerá o sorteio dos nomes, por isso é 

importante que o aluno entre no horário de início da aula. 

 

Para a realização do amigo secreto utilizaremos os seguintes 

materiais: 

- Papel (pode ser qualquer tipo de papel: sulfite, color 7, cartonado 

etc.) 

- Lápis de cor 

- Cola 

- Materiais para enfeitar o cartão: tinta plástica, lantejoula, giz de 

cera, adesivos etc. 

 

 

 

• Ciências da natureza 

Conteúdo: Ciências da 

Natureza. 

Atividades / Piquenique natalino 

Realização Para comemorar o encerramento do ano, realizaremos um 

piquenique virtual. 

Para a realização do piquenique: 

• Cada criança deverá ter preparado previamente seus 

lanchinhos para a aula. 

Durante o piquenique teremos algumas brincadeiras natalinas. 

Para a realização das brincadeiras: 

• Deixar separado algumas folhas de papel. 

 

 

Observação: Os exercícios das atividades apresentadas deverão ser concluídos e 

corrigidos através do gabarito disponibilizado no dia da aula, na plataforma. 

 

 

 


