
 

PLANO  DE  ESTUDOS AUTÔNOMOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS)  

TURMA: 3º ano                                            PROFESSORA: Jaqueline 

 

AVE MARIA PURÍSSIMA!  SEM PECADO CONCEBIDA! 

DESEJAMOS A TODOS UM RECESSO ESCOLAR ABENÇOADO.   QUE JESUS OS PROTEJA DE TODO PERIGO! 

Segunda-feira  

 História 

- Apostila de História – p. 170 e 171 

Nessa atividade iremos conhecer um pouquinho da convivência num ambiente indígena.  

É interessante perceber outros modos de convivência e observar o quanto o respeito é importante nas relações entre todos os grupos.  

- Leia o texto da página 170 e grife com marca texto as partes que mais lhe chamou a atenção. Em seguida, responda as perguntas da 

página 171. 

 

 Português 

Nas nossas aulas de Língua Portuguesa, estudamos alguns gêneros textuais, dentre eles “Carta do Leitor”. Fomos a sala de informática, e 

em duplas, enviamos uma mensagem a revista online Chc.  

Agora, com a ajuda de um adulto, você terá novamente a oportunidade de entrar em um dos links abaixo, escolher uma reportagem que 

mais lhe chamou a atenção e enviar sua mensagem. Para executar essa atividade, você deve seguir algumas orientações da página 52 da 

sua apostila de Língua Portuguesa – Carta do Leitor. 

- Após enviar sua Carta do Leitor, responda as questões abaixo em seu caderno: 

a) Dentre os links sugeridos, qual deles você escolheu para enviar a sua Carta do leitor?  



b) Qual é o título da reportagem escolhida por você? 

c) Qual foi o motivo que te levou a escolher essa reportagem? 

d) Conte um pouquinho sobre o conteúdo abordado pela reportagem escolhida. 

- Links para a realização dessa atividade: 

 Jornal joca – https://www.jornaljoca.com.br/ 

 Jornal da criança – https://jornaldacrianca.com.br/ 

 Revista Ciência Hoje das crianças – http://chc.org.br/ 

1- Apostila de Língua Portuguesa - Lição de casa – 7 e 8 -  P. 113 a 116 
2- Matemática - desafio -  (Folhinha xerocada) 

 

Terça-feira  

 

 Português 

As crianças são curiosas por natureza. Essa curiosidade autêntica, vista como a busca da compreensão do mundo, é que permitirá a você 

fazer novas descobertas e aguçar a sua vontade de aprender.   

- Leia a página 55 da sua apostila de Língua portuguesa, em seguida, responda ao quiz da curiosidade da página 56 a 58, assinalando com 

(x) apenas 1 das alternativas em cada pergunta. Após finalizar, veja qual a letra que você assinalou em maior quantidade e descubra se 

você é curioso. De acordo com suas respostas, na página 58, pinte o círculo da letra que você assinalou em maior quantidade.  

 

 Geografia 

Para a leitura de uma paisagem, podemos considerar duas situações: ler a paisagem ao vivo, ou por meio de fotos, vídeos, textos, pinturas, 

etc. E podemos dividir a paisagem em diferentes planos, o que facilitará o reconhecimento dos elementos nela presentes. 

Podemos fazer perguntas que auxiliam a ler e entender uma paisagem. Veja:  

 O quê? Para saber o que está sendo representado. 

 Onde? Para saber o local onde essa paisagem está inserida. 

https://www.jornaljoca.com.br/
https://jornaldacrianca.com.br/
http://chc.org.br/


 Quando? Pode se relacionar tanto ao tempo geográfico (período do ano ou do dia) quanto ao histórico (paisagem antiga ou atual). 

 Como? Para saber de que forma está sendo representada. 

- Leia o texto “Como ler uma paisagem em diferentes planos?” da página 227 e 228 e grife com o marca textos as partes mais importantes. 

Em seguida, observe a foto de Parati no texto e analise: 

a) O que está mais próximo? 

b) O que você vê ao longe? 

c) Por que as árvores estão pequenas?  

d) Quantos planos têm na imagem? 

- Agora, faça um lindo desenho em seu caderno representando os 3 planos de uma paisagem.  E não se esqueça de indicar em sua 

paisagem qual é o 1°, 2° e 3° plano. 

No caderno de tarefa de casa: 

1- Português - Procure no dicionário o significado das palavras: GAZUA - GEÓIDE - JAMEGÃO e JUCONDO; e registre 
em seu caderno. 
2- Matemática – Registre em seu caderno de 4 em 4 de  300 a 500. 
 

Quarta-feira  

 Matemática 

- Em seu caderno, faça 3 retângulos grandes e desenhe em cada: 

 18 bolas; 

 14 estrelas; 

 21 retângulos;  

 

     - Agora, dentro dos retângulos que você formou, faça o que se pede: 

 Agrupe as bolas de 3 em 3 e responda:  

a) Quantos grupos de 3 em 3 você formou? 

b) Quantos grupos de 3 você formou (fora do grupo de 3 em 3)? 



c) Sobrou restos? Quantos? 

 

 Agrupe as estrelas de 4 em 4 e responda: 

a) Quantos grupos de 4 em 4 você formou? 

b) Quantos grupos de 4 você formou? 

c) Sobrou restos? Quantos? 

 Agrupe os retângulos de 5 em 5 e responda: 

a) Quantos grupos de 5 em 5 você formou? 

b) Quantos grupos de 5 você formou? 

c) Sobrou restos? Quantos? 

 Português 

- Abra sua apostila Ortografando na página 13, copie as palavras do caça-palavras em seu caderno separando-as em sílabas e registre o 

número de sílabas na frente de cada palavra. 

No caderno de tarefa de casa: 

1- Apostila de Língua Portuguesa - Lição de casa – 9 e 10 -  P. 117 a 120 

2- Matemática – Registrar e estudar a tabuada da multiplicação de x2 e x3  
 

Quinta-feira  

 

 Ciências 

Os fósseis demoram milhares de anos para se formar na natureza. Mas nossa turma pode fazer uma experiência, cujo resultado se 

assemelhou a um deles. 

Agora, para ampliar um pouquinho mais seus conhecimentos em relação aos fósseis. Você está sendo convidado a assistir a um pequeno 

vídeo do Programa pequenos cientistas da Revista Ciências Hoje. É só acessar o link abaixo com a ajuda de um adulto e assistir: 

https://www.youtube.com/watch?v=1rUmvdQkwTA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1rUmvdQkwTA


- De acordo com as informações do vídeo, responda:  

a) O que são fósseis? 

b) Para que servem os fósseis? 

c) O que pode ser um fóssil? 

d) Por que os fósseis são importantes?    

 

 Matemática 

- Escreva por extenso (nome dos números): 

100 – 200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1000   

No caderno de tarefas de casa: 

1- Português - Forme frases com: GENTIL – JIPE – GIRASSOL   
2- Matemática - Registre em seu caderno os números de 5 em 5 de 500 a 700. 

 

Sexta-feira  

 

 Português - Produção de texto: 

- Procure em revistas, livros ou jornais uma imagem que mais lhe agrade e crie uma história bem criativa!  

 

 Matemática 

- Calcule mentalmente e registre os resultados em seu caderno: 

a)   100 - 10         b)    203 - 3      c)    507 - 7       d)    656 - 6        e)   729 - 9 

 

- Registre em seu caderno e estude a tabuada da divisão de :2 e :3. 

No caderno de tarefa de casa: 



1- Produção de texto – Tirinha turma da Mônica (xerox) 
2- Matemática - Situações-problema – (Folhinha xerocada) 

 


