
  Planejamento 3ºB – De 30 de Março a 03 de Abril. 

 

Orientações gerais: 

• Plano diário de estudos para realização das atividades propostas; 
• PowerPoint explicativos; 
• Pesquisa na web sobre os conteúdos de Geografia, Ciências Naturais, Sociais 

e História; 
• Vídeos-Aula 
• Divulgação de link´s com vídeos relacionados ao conteúdo; 
• Plantão para tirar dúvidas com os professores, no período de aula (13 às 17 

horas). 

Segunda-feira 30/03 

• Matemática 

 

• Português  

 

 

 

 

 

 

Conteúdo: Grupo 2- 
Matemática. 

Atividade 38 e 39 
Revisando adição com reserva nas centenas – Quebra cabeça 

 
Como encaminhar 

 
- Ver PowerPoint/ vídeo,  
- Leia a atividade (página106) 
- Realize as atividades propostas: exercício de aplicação e exercícios 
propostos (páginas 106 e 107) 
 

Conteúdo: Grupo 2- 
Português. 

Atividade 46 e 47 
Interpretando o texto narrativo: “Mil pássaros pelo céu” 

 
Como encaminhar 

- Ler a atividade (páginas 8 a 11); 
- Ver PowerPoint; 
- Realizar as atividades propostas: exercício de aplicação e 
exercícios propostos (páginas 11 a 16). 
-  Na página 11, pede para você ilustrar onde o pássaro Félix 
habitava antes de ser capturado. Gostaria muito de ver o seu 
desenho, tire uma foto e compartilhe comigo através do 
classroom. 
 



Terça-feira 31/03 

• Matemática 
 

 

• Português  

 

 

Quarta-feira 01/04 

• Matemática 

 

• Português  

Conteúdo: Grupo 1- 
Matemática. 

Atividade 40 e 41  
Revisando a adição com reserva nas dezenas e nas centenas – 
Trilha 

 
Como encaminhar 

-Ver PowerPoint; 
- Ler a atividade  
- Realizar as atividades propostas: exercício de aplicação e 
exercícios propostos (108 a 111); 
- Na página 108 do livro, o exercício 1 propõe uma trilha 
diferente, compartilhe comigo no classroom fotos mostrando 
alguma estratégia usada por você no jogo. 
 

Conteúdo: Grupo 2- 
Português. 

Atividade 48 e 49  
O grau do substantivo 
 

 
Como encaminhar 

- Ver os slides 
- Ler a atividade no livro (páginas 17 e 18) 
- Realizar as atividades propostas: exercício de aplicação e 
exercícios propostos (páginas 19 a 22) 

Conteúdo: Grupo 2- 
Matemática. 

Atividade 42 
Geometria – Linhas e curvas abertas e fechadas 

 
Como encaminhar 

- Ver PowerPoint; 
- Leitura (páginas 112 a 115) 
- Realizar as atividades propostas: exercício de aplicação e 
exercícios propostos (116 a 119) 
 

Conteúdo: Grupo 2- 
Português. 

Atividade 50 e 51 
Uso da vírgula 

 
Como encaminhar 

- Ler a atividade (página 23 e 24) 
- Ver PowerPoint, 
- Em seguida realizar as atividades propostas: exercício de 
aplicação e exercícios propostos (páginas 25 e 26) 



 

• Artes 

 

Quinta-feira 02/04 

• Português  

 
• Matemática 

 

• Geografia 

Conteúdo: Grupo 2- 
Artes. 

Atividade 7 
Tipos de arte rústica: cestas, trançados, entalhados a 
madeira, renda e artesanato indígena. 
 

 
Como encaminhar 

- Ler a atividade (páginas 262 a 264) 
- Ver PowerPoint, 
- Realizar as atividades propostas: exercício de aplicação e 
exercícios propostos (página 265). 
- Na página 265, você teria que fazer um vaso de argila, como 
não podemos sair de casa e o comércio está fechado, faça um 
desenho de como seria esse vaso e publique uma foto do 
processo ou do desenho final no classroom. 
 

Conteúdo: Grupo 2- 
Português. 

Atividade 52,53 e 54 
Sinônimos  

 
Como encaminhar 

- Ler a atividade (página 27) 
- Ver PowerPoint. 
- Realizar as atividades propostas: exercício de aplicação e 
exercícios propostos (28 a 32) 

Conteúdo: Grupo 2- 
Matemática. 

Atividade 43 e 44 
Estatística- gráficos e tabelas 

 
Como encaminhar 

- Ler a atividade no livro (páginas 120 e 121) 
- Ver PowerPoint; 
- Realizar as atividades propostas: exercício de aplicação e 
exercícios propostos (páginas 122 a 125) 

Conteúdo: Grupo 2-  
Geografia 

Atividade 8 e 9  
Trabalho no ambiente rural 

 
Como encaminhar 

-Ver PowerPoint; 
- Ler a atividade (páginas 233 a 235) 
- Realizar as atividades propostas: exercício de aplicação e 
exercícios propostos (páginas 236 a 238) 
- No exercício 5 da página 238, pede para representar no quadro a 
profissão que mais lhe chamou a atenção, gostaria muito de saber 
qual foi a sua, então compartilhe comigo no classroom. 



Sexta-feira 03/04 

• Português  

 

• Ciências N. 

 

 

 

 

Conteúdo: Grupo 1- 
Português. 

Atividade 55, 56 e 57 
Ortografia: Letras F/V 
 

 
Como encaminhar 

- Ler a atividade (página 33) 
- Ver PowerPoint, 
- Realizar as atividades propostas: exercício de aplicação e 
exercícios propostos (páginas 34 a 39). 
 

Conteúdo: Grupo 2- 
Ciências N. 

Atividade 12 
Reflorestamento  

 
Como encaminhar 

- Ver PowerPoint  
- Ler a atividade (páginas 183 e 184) 
- Realizar as atividades propostas: exercício de aplicação e 
exercícios propostos (páginas 185 a 187). 
- Na página 185, você irá fazer uma pesquisa sobre animais 
silvestres capturados na cidade, compartilhe comigo sua pesquisa 
através do classroom. 
 


