
Planejamento 3ºA – De 29 a 03 de julho 

 

HORÁRIO 2° FEIRA  - 22 3° FEIRA - 23 4° FEIRA - 24 5° FEIRA - 25 6° FEIRA - 26 

13:00 - 13:45 PORTUGUÊS PORTUGUÊS PORTUGUÊS 
MÚSICA (13:20 - 

13:45)* 
MATEMÁTICA 

13:50 - 14:35 PORTUGUÊS HISTÓRIA AMIGAVELMENTE PORTUGUÊS INGLÊS 

14:35 - 15h LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

15:00 - 15:45 CIÊNCIAS N. MATEMÁTICA MATEMÁTICA GEOGRAFIA 
CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

15:50 - 16:15 
Plantão de Dúvidas 

- Português 
 Plantão de Dúvidas 

- Matemática 
ED. FÍSICA (15:50 - 

16:35)   

 

 

Segunda-feira – 29/06  

• Língua portuguesa 

Conteúdo: Grupo 3- 

Língua Portuguesa. 

Atividade 112 

Os tipos de frases. 

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

material didático em Power Point será disponibilizado após a aula. 

 

- Realizar as atividades: exercícios de aplicação: 1, 2 e 3; 

exercícios propostos: 4 e 5. 

 

- Link de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=ptu_T0hRqV0 

 

Páginas 100 a 103 

 

• Língua portuguesa 

Conteúdo: Grupo 3- 

Língua Portuguesa. 

Atividades 113 e 114 

Ortografia: letras F/G. 

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

material didático em Power Point será disponibilizado após a aula. 

 

- Realizar as atividades: exercícios de aplicação: 1, 2 e 3; 

exercícios propostos: 4. 

 

- Link de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=PzeEYdN7E2g 

 

Páginas 104 a 108 

 

• Ciências da natureza 

https://www.youtube.com/watch?v=ptu_T0hRqV0
https://www.youtube.com/watch?v=PzeEYdN7E2g


Conteúdo: Grupo 3- 

Ciências da Natureza. 

Atividade 26. 

Onde vivem os animais. 

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

material didático em Power Point será disponibilizado após a aula. 

 

- Realizar as atividades: exercícios de aplicação: 1; exercícios 

propostos: 2. 

 

- Link de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=rCq0G_v82Kw 

 

-TAREFA: Pesquisa de ciências: 

O leão, assim como todos os animais, é de grande importância para 

o meio ambiente. Realize uma pesquisa sobre ele: seus hábitos, 

sua importância para o ecossistema e sua cadeia alimentar. Em 

seguida, faça um desenho dessa cadeia alimentar indicando todos 

os seres vivos que participam dela, classificando-os como 

consumidores ou produtores. 

O registro deverá ser feito em seu caderno ou em uma folha e 

compartilhado através de uma fotografia, que deverá ser postada 

na plataforma em Ciências da Natureza até o dia 06/07. 

 

Páginas 225 a 228 

• Plantão de Dúvidas – Português 

 

 

Terça-feira – 30/06 

• Língua portuguesa 

Conteúdo: Grupo 3- 

Língua Portuguesa. 

Atividades 115, 116 e 117 

É hora de escrever! 

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

material didático em Power Point será disponibilizado após a aula. 

 

- Realizar as atividades: exercícios de aplicação: 1; exercícios 

propostos: 2, 3, 4, 5 e 6. 

 

- Link de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yb2HGXsRfg0 

 

Páginas 109 a 114 

 

• História 

Conteúdo: Grupo 3- 

História 

Atividade 13. 

Preservação dos museus. 

https://www.youtube.com/watch?v=rCq0G_v82Kw
https://www.youtube.com/watch?v=Yb2HGXsRfg0


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

material didático em Power Point será disponibilizado após a aula. 

 

- Realizar as atividades: exercícios de aplicação: 1 e 2; exercícios 

propostos: 3 e 4. 

 

- Link de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=a8bjIKgHQpY 

 

-TAREFA: Pesquisa de história: 

Uma característica do ambiente urbano são as opções de lazer. 

Uma delas são os museus. Escolha um museu que tenha visitado 

ou que tenha curiosidade em conhecer e faça uma pesquisa 

contando sobre sua história, localização e a importância dele 

naquele local. O registro deverá ser feito em seu caderno ou em 

uma folha e compartilhado através de uma fotografia, que deverá 

ser postada na plataforma em história até o dia 07/06. 

 

Páginas 251 a 254 

 

 

• Matemática 

Conteúdo: Grupo 3- 

Matemática. 

Atividades 89, 90 e 91. 

Algoritmo da divisão – prova real 

Realização - Aula online: 

O conteúdo será apresentado pela professora durante a aula e o 

material didático em Power Point será disponibilizado após a aula. 

 

- Realizar as atividades: Exercícios de aplicação:1, 2, 3, 5 e 6; 

exercícios propostos: 7,8 e 9. 

 

- Link de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=QFqP0-Bu1rI 

 

Páginas 180 a 185 

 

 

Quarta-feira – 01/06 

• Língua portuguesa 

Conteúdo: Grupo 4- 

Língua Portuguesa. 

Atividades 118 e 119 

O poema e o fazer poético. 

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

material didático em Power Point será disponibilizado após a aula. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a8bjIKgHQpY
https://www.youtube.com/watch?v=QFqP0-Bu1rI


- Realizar as atividades: exercícios de aplicação: 1, 2, 3 , 4 e 5; 

exercícios propostos: 6, 7, 8 e 9. 

 

- Link de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=O2Alb3hdGYQ 

 

Páginas 8 a 15 

 

• Amigável mente 

Conteúdo: Amigável 

mente 

Aula 8. 

Vamos entender as regras, combinado? 

Realização - Aula online: 

O conteúdo será apresentado pela professora durante a aula e o 

material didático em Power Point será disponibilizado após a aula. 

 

- Realizar os exercícios: 1, e 2, 3, 4 e 5 e a tarefa com a família: 

páginas 92 e 93. 

Páginas 82 a 93 

 

• Matemática 

Conteúdo: Grupo 3- 

Matemática. 

 (Avaliação Formativa)  

Realização O conteúdo será disponibilizado pela professora durante a aula. 

 

- Desafio matemático: 

Conversamos sobre a importância de realizarmos ações 

sustentáveis. As crianças serão convidadas a realizar um desafio 

da matemática para descobrir maneiras de cuidar do nosso meio 

ambiente. 

O desafio da matemática estará disponível na plataforma em 

matemática. Resolva-o com atenção. 

 

- Resolvendo situações problemas: 

Sabemos que museus são espaços destinados ao estudo das 

ciências, das letras e das artes. As crianças serão convidadas a 

ajudar os responsáveis por seus museus a resolverem algumas 

situações problemas. Resolva-o com atenção. 

 

OBSERVAÇÃO: O desafio e as situações problemas deverão ser 

realizados em seu caderno e postado em TAREFA, nesta mesma 

aula. 

• Plantão de Dúvidas – Matemática 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O2Alb3hdGYQ


Quinta-feira – 02/06 

 

• Música – 13h20min – 13h45min 

 

• Língua portuguesa 

Conteúdo: Grupo 4- 

Língua Portuguesa. 

Atividades 120 e 121 

As palavras e seus significados. 

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

material didático em Power Point será disponibilizado após a aula. 

 

- Realizar as atividades: exercícios de aplicação: 1, 2, 3 , 4 e 5; 

exercícios propostos: 6. 

 

- Link de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=vVJf9UqIlks 

 

Páginas 16 a 19 

 

• Geografia 

Conteúdo: Grupo 4- 

Geografia. 

Atividades 14 e 15. 

Indústria.  

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

material didático em Power Point será disponibilizado após a aula. 

 

- Realizar as atividades: exercícios de aplicação e exercícios 

propostos. 

 

- Link de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=MGqaABLEAVI&feature=y

outu.be 

 

TAREFA: Realizar os exercícios de aplicação 4 e 5, das páginas 

266 e 267 e enviar uma foto até o dia 06/07. 

 

Páginas 258 a 269 

 

• Ed. Física – 15h50min – 16h35min 

 

 

Sexta-feira – 03/06 

• Matemática 



Conteúdo: Grupo 4- 

Matemática. 

Atividades 92 e 93. 

Divisão com quociente de dois algarismos. 

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

material didático em Power Point será disponibilizado após a aula. 

 

- Realizar as atividades: exercícios de aplicação e exercícios 

propostos. 

 

- Link de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=CSpnM_-zxQw 

 

Páginas 108 a 115 

 

 

• Inglês 

 

• Ciências da natureza 

Conteúdo: Grupo 4- 

Ciências da Natureza. 

Atividade 27. 

Organização do corpo. 

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

material didático em Power Point será disponibilizado após a aula. 

 

- Realizar as atividades: exercícios de aplicação e exercícios 

propostos. 

 

- Link de apoio: 

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

 

TAREFA: Realizar o exercício de aplicação 1 da página 207 e 

enviar uma foto até o dia 07/07. 

 

Páginas 204 a 208 

 

          Inglês  

Pets  

Páginas 28 e 29 

• Aula ao vivo (teoria) sobre ciclos + vídeos  

• Realizar as atividades das páginas 108 e 109 (ex. 9 ao 13) 

durante aula ao vivo. 

• Link de apoio  

   

https://drive.google.com/file/d/11LrSncR4w1-

culE9eJC095y1TiIuORm-/view?usp=sharing 

 

• TAREFA: Desenho: Ilustre um pet e escreva sobre comidas que 

ele se alimenta.  

https://www.youtube.com/watch?v=CSpnM_-zxQw
https://www.youtube.com/watch?v=DBySAPxEMIc


Observação: Os exercícios das atividades apresentadas deverão ser concluídos e 

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

 

 

 


