
 

 
 

 

PLANO DE ESTUDOS 

TURMA: 3º ANO                 PROFESSORA: Jaqueline de Oliveira Alves 

 

SEGUNDA-FEIRA 06/04/2020 

 

Acessar o link que a professora irá encaminhar no Whatsapp  para a videoaula. 

PORTUGUÊS ENSINO RELIGIOSO EDUCAÇÃO FÍSICA INTERAÇÃO COM OS 
ALUNOS 

Apostila do Objetivo de Língua 
Portuguesa: 
Páginas – 55 a 62. 
-Quiz da curiosidade 
-1° roda de curiosidade 
-Tardígrado 
-Troca de ideias – Menino 
Maluquinho 
-Fontes bibliográficas e fontes 
eletrônicas 
-Painel de curiosidades – Enviar 
uma curiosidade pelo WhatsApp 
da professora para montar o 
painel da curiosidade. 
Data para envio da curiosidade 

– Até dia 07 -04 

Apostila de Ensino Religioso:  
p. 76 
-Campanha da Fraternidade 

 

Assistir a videoaula pelo link  
https://youtu.be/040tbiPDfK4 
 

Ginástica e alongamento 
Material: colocar uma música 

pra execução dos 
movimentos 

Objetivo: desenvolver o 
conhecimento sobre o corpo, 

através dos movimentos e 
trabalhar a flexibilidade e 

músculos. 
 

Tire uma foto sua 
fazendo a atividade 
de Português e 
envie para sua 
professora  pelo 
Whatsapp  

AVE MARIA PURÍSSIMA! SEM PECADO CONCEBIDA! 
DESEJAMOS A TODOS UMA SANTA SEMANA E UMA FELIZ PÁSCOA !  

https://youtu.be/040tbiPDfK4


 

 

TERÇA-FEIRA – 07-04-2020 

 

Acessar o link que a professora irá encaminhar no Whatsapp  para a videoaula. 

 

PORTUGUÊS ENSINO RELIGIOSO MÚSICA  INTERAÇÃO COM OS ALUNOS 

Apostila do Objetivo de 
Língua Portuguesa: 
Páginas – 63 a 66. 
 
-Hora do texto: Calvin e 
Haroldo 
 
-Troca de ideias 
 
-Diálogo com o texto 
 

Apostila de Ensino 
Religioso: p. 77 
-São José 
 

Acessar o link de 
MÚSICA 
https://youtu.be/sJb2z
2f5JBs 
 
Tema: Prática no 
instrumento 
Musicalizador 
Conteúdo: Exercícios 
melódicos   
 

-Enviar no Whatsapp  
de sua professora a 
curiosidade para o 
painel de curiosidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sJb2z2f5JBs
https://youtu.be/sJb2z2f5JBs


 

 

 

QUARTA-FEIRA – 08-04-2020 

 

Acessar o link que a professora irá encaminhar no Whatsapp  para a videoaula. 

MATEMÁTICA ENSINO 
RELIGIOSO 

INGLÊS EDUCAÇÃO FÍSICA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS 

Apostila do 
Objetivo de 
Matemática: 
Páginas – 23 a 
30. 
 
-Memórias de 
Leonardo: O 
leitor de Alice 
 
-Situações-
problema  
 

 
Apostila 
de Ensino 
Religioso: 
p. 80 e 81 
 
-Páscoa 
 

 
Apostila 
páginas 26 e 27 
 
Acessar o link 
para assistir a 
aula de INGLÊS 
com a 
professora 
Paula.  
 
https://youtu.be/
fuDSMEwMWQ
Q 
 

Acessar o link para assistir a 
aula de educação física com a 

professora Letícia.  
 

https://youtu.be/fWsNdBonCfw 
 

Ginástica e brincadeira 
Material: corda ou giz para 

riscar o chão , tabuleiro de jogo 
pode ser montado com alguns 

brinquedos no 
chão.(brincadeira) 

Objetivo: desenvolver 
capacidades  e habilidades 
motoras como equilibrar, 

locomover, coordenação e  
destreza. A brincadeira tem 

como objetivo favorecer  o lazer 
e  criar um momento prazerosa 

e de descontração. 
 

-Enviar no Whatsapp  de sua 
professora, a sua opinião da atividade 
da página 24, da apostila de 
matemática, se Alice seguirá o coelho 
ou não. 
-Recorte e monte a régua de um 
metro com a imagem de Alice que se 
encontra no Bloco de Jogos e as 
partes que compõe a régua.  
Escolha um ponto de referência da 
sua casa e meça utilizando a régua 
confeccionada.  
Lembre-se de iniciar sua medição 
pela referência do zero na régua.  
Peça para a mamãe tirar fotos de 
você realizando as medições e envie 
para sua professora.  

Depois responda as perguntas da 
página 29 e 30, conforme explicações 

da professora na vídeo-aula. 

 

https://youtu.be/fuDSMEwMWQQ
https://youtu.be/fuDSMEwMWQQ
https://youtu.be/fuDSMEwMWQQ

