
ROTEIRO DE ATIVIDADES 
 
 

ANO/SÉRIE: 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 

DICAS PARA O ALUNO/A ALUNA. 

 

 Organize o seu tempo e atividades para que não fique sobrecarregado. 

 Lembre-se que estudar de forma não presencial requer muita disciplina e organização. 

 Sempre que possível, tire um tempo para ler e se informar sobre o estado atual da COVID-19 em nosso País, 
Estado e Município. 

 Fique atento aos comunicados oficiais do Colégio por meio das redes sociais e evite compartilhar fake news. 

 Aproveite esse tempo em casa para se aproximar da sua família através de conversas e momentos juntos. 
Não se esqueça das precauções que devem ser tomadas para evitar a proliferação do vírus. 

 Tome os cuidados necessários, fique em casa e mantenha a calma. Logo estaremos juntos novamente. 

 Estamos com saudades! 
 

 

QUARTA (22/04/20) 

 GEOGRAFIA: 
 

*Livro de Geografia páginas 128 a 133.  

 

*Nas páginas 130 e 131 temos a atividade do + Atitude. Nesta atividade vocês terão a oportunidade de 

conhecer uma campanha de cartas escritas por crianças para crianças de Brumadinho onde ocorreu a 

tragédia do rompimento de uma barragem. Em seguida você deverá escrever uma carta para alguém de sua 

cidade que necessita de uma mensagem de apoio e compaixão. 

 

 PORTUGUÊS: 
 

*Você já estudou as vogais e as consoantes e já sabe também o que são sílabas. Realize as atividades no 

livro de Português páginas 61 a 65. Bom trabalho! 

 

 INGLÊS: 
 

Vocabulary:  

Adjectives https://epractice.edifyeducation.com.br/activity/adjectives/ 

 

 

 

 

https://epractice.edifyeducation.com.br/activity/adjectives/


QUINTA (23/04/20) 

 

 CIÊNCIAS: 
 

*Leia os textos das páginas 59 e 60, sublinhe as partes que você considerar importantes. 

 

*Responda as atividades da página 61. 

 

 LIV: 
 

*Faça a leitura da segunda História do livro da Tia Val junto com sua família.  

*Aproveite para ensinar alguma brincadeira que você gosta muito e que sua família ainda não conhece. 

 

 INGLÊS: 

Pronunciation:  

Numbers 1-40 https://epractice.edifyeducation.com.br/activity/numbers-1-40/ 

 

 

 

 

 

SEXTA (24/04/20) 

.  

 ARTE: 
 

*Desenhos com base no vídeo no site YouTube: 22 TRUQUES FÁCEIS DE DESENHOS PARA 

INICIANTES.    

 

 EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

*Círculo Motor: Utilizando mesas cadeiras e outros objetos crie um percurso com obstáculos, em que os 

participantes tenham que correr, rastejar, saltar e pode também criar um desafio, como por exemplo acertar 

um alvo com um chute ou arremesso utilizando uma bola. 

 

 ENSINO RELIGIOSO: 
 

Assistir ao filme “O Bom Samaritano” Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=I9F1Siy4zSw&t=2s 

 

*Converse com seus familiares sobre o filme. Qual foi a intenção de Jesus ao contar essa parábola?   

https://epractice.edifyeducation.com.br/activity/numbers-1-40/
https://www.youtube.com/watch?v=I9F1Siy4zSw&t=2s


*Atividade em família: faça o reconto de uma situação que em você ou algum familiar, teve a oportunidade 

de ajudar alguém, quais sentimentos e aprendizados tal situação despertou em você? Conclua com uma 

bela ilustração.  

Para desenvolver esta atividade utilize folha A-4. 

OBS: não esqueça de escrever seu nome completo, série e turma. 

 

 

SEGUNDA (27/04/20) 

 

 MATEMÁTICA: 
 

*Realizar as atividades do livro páginas 69 e 70 

 

*Estudar a tabuada de multiplicação fatores 2,3 e 4. Peça ao papai ou a mamãe para acompanhar seus 

estudos. 

 

 HISTÓRIA: 
 

*Livro de História páginas 50 a 55. *Aproveite e relembre todos os tipos de moradias estudados no livro e 

em sala, e na página 53 tente montar uma maquete de uma das moradias que você estudou com materiais 

recicláveis que você tem em casa (caixa de remédio, papelão, plástico ou embalagens). Mãos à obra. 

 

 PORTUGUÊS: 
 

*(Veja o livro de Português, página 61.) Elabore um cartaz bem criativo, apresentando uma mensagem de 

conscientização contra o coronavírus. 

Para que seu cartaz fique bem atrativo utilize os elementos a seguir: 

1. Título/tema da mensagem. 

2. Dicas de como se proteger do contágio. 

3. Desenhar ou colar gravuras para ilustrar o cartaz. 

4. Capriche na letra e na pontuação. 

Quando terminar sua atividade, cole seu cartaz em um lugar em que todas as pessoas de sua família 

possam ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


