
   PLANO  DE  ESTUDOS 

TURMA: 3º ANO   PROFESSORA: JAQUELINE ALVES 

FAMÍLIA: FAROL DE ESPERANÇA NO NOVO MUNDO. 

 
2ª feira  10/08/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

 13h45 Preparação  Organizar o material necessário para o dia. Acessar a plataforma TEAMS 

14h  Videoaula 
ENSINO RELIGIOSO 

Apostila de Ensino Religioso – p. 

37 a 41 

-Sou chamado a viver como 

Jesus ensinou na minha família  

-Atividades de aprofundamento 

-Compromisso 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA (15H) 

Eixo temático: alongamento e exercícios com a 

bexiga 

Material: bexiga 

Objetivo: possibilitar à criança uma vivência 

lúdica e trabalhar a coordenação motora, 

destreza, lateralidade, equilíbrio, noção 

espacial e conhecer o corpo. 

PORTUGUÊS 

Apostila Ortografando – p. 31 a 33 

- Ortografando X/CH 

 

Caderno de Produção de textos 

- Escolher 5 palavras da atividade 

de ortografia e produzir um texto 

 

16h30 Recreio - Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 

 

16h45 Estudo 
diário 

- Apostila de História – Páginas 163 e 164. Recortar o jogo da memória das folhas 

cartonadas (brincar e construir). Após o jogo realizar a atividade da página 64. 

- Estudar a tabuada de multiplicação: x2 e x3 



   PLANO  DE  ESTUDOS 

TURMA: 3º ANO   PROFESSORA: JAQUELINE ALVES 

FAMÍLIA: FAROL DE ESPERANÇA NO NOVO MUNDO. 

 

3ª feira  11/08/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

 13h45 Preparação  Organizar o material necessário para o dia. Acessar a plataforma TEAMS 

14h  Videoaula 
CIÊNCIAS 

Apostila de Ciências  – p. 5 a 11 

-A importância dos vegetais para a manutenção da vida no planeta Terra 

-Primeiras ideias 

-Texto: Como nascem novas plantas 

-Agora é com você  

 

MATEMÁTICA 

Apostila de Matemática  – p. 71 a 74 

-Matemática e folclore: como assim? 

-Situação-problema 

 

Caderno de classe 

-Operações matemática 

16h30 Recreio - Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 

 

16h45 Estudo diário - Apostila de Matemática – Páginas 75 a 78. Jogo: A caixa de pedras do Saci. 

Recortar as pedras da caixa de pedras do saci (folhas cartonadas – final da apostila). 

Seguir as orientações das páginas 75 e 76. Após o jogo, realizar o registro da 

atividade da página 77 e a situação-problema da página 78. 
 

 

 



   PLANO  DE  ESTUDOS 

TURMA: 3º ANO   PROFESSORA: JAQUELINE ALVES 

FAMÍLIA: FAROL DE ESPERANÇA NO NOVO MUNDO. 

 

4ª feira  12/08/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

 13h45 Preparação  Organizar o material necessário para o dia. Acessar a plataforma TEAMS 

14 h  Videoaula 
PORTUGUÊS 

Apostila de Língua Portuguesa –  

p. 5 a 13 

-Medo, eu? 

-Troca de ideias  

-Texto: Medo? Todo mundo tem! 

- Diálogo com o texto 

 

INGLÊS 

 

Apostila página 24 e 25- Completar o 

quadro com as informações . 

HISTÓRIA 

Apostila de História – p. 163 a 170 

-Trabalho no campo e na cidade 

-Texto: o trabalho ao longo dos anos 

-Diálogo com o texto 

 

16h30 Recreio - Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 
 

16h45 Estudo diário - Apostila de Língua Portuguesa – Lição de casa 1 e 2 – Páginas 110 a 113.  

- Apostila de Inglês - Tarefa página 26 Recortar do encarte no final da apostila as 
imagens correspondentes aos nomes 

 

 

 

 



 

 

PLANO  DE  ESTUDOS 

TURMA: 3º ANO   PROFESSORA: JAQUELINE ALVES 

FAMÍLIA: FAROL DE ESPERANÇA NO NOVO MUNDO. 

 

5ª feira  13/08/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

 13h45 Preparação  Organizar o material necessário para o dia. Acessar a plataforma TEAMS 

14h  Videoaula 
CIÊNCIAS 

Apostila de Ciências  – p. 16 a 23 

-Vegetais: Dispersão de sementes; 

polinização; respiração das plantas; 

fotossíntese. 

-Diálogo com o texto 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA (15h) 

Eixo temático: ginástica e jogos e 
brincadeiras 
Material:  bola pequena e balde 
Objetivo: desenvolvimento harmônico do 
corpo, melhorar a precisão e eficácia dos 
movimentos. Trabalhar a concentração, 
coordenação motora grossa, equilíbrio, 
lateralidade e  persistência.,  

MATEMÁTICA 

Apostila de Matemática  – p. 78 a 85 

-Situações-problema 

 

 

16h 30 Recreio - Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 
 

16h45 Estudo diário - Apostila “Aventuras na escrita” – Produção de texto -   

Leleco é um gato medroso. Ele não sobe nos telhados, nem nos 

muros porque tem medo de altura. Escreva um texto contando as 

aventuras desse gato medroso. Não se esqueça do título e de colocar 

a data de sua produção. 



 

   PLANO  DE  ESTUDOS 

TURMA: 3º ANO   PROFESSORA: JAQUELINE ALVES 

FAMÍLIA: FAROL DE ESPERANÇA NO NOVO MUNDO. 

 

6ª feira  14/08/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

 13h45 Preparação  Organizar o material necessário para o dia. Acessar a plataforma TEAMS. 

14 h  Videoaula 
PORTUGUÊS 

Apostila de Língua Portuguesa –  

p. 14 a 18 

-Ortografia – sons nasais: letra M, N 

e til 

INGLÊS 

 

Página 26, 27, 28 e 29. Completar a 
cruzadinha. 
Completar as frases. 
Enumerar conforme o áudio. 
Completar as frases. 

GEOGRAFIA 

Apostila de Geografia – p. 223 a 225 

-Paisagens urbanas 

-Primeiras ideias 

 

 

16h30 Recreio - Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 
 

16h45 Estudo diário - Projeto de Leitura: Ler o livro e fazer o registro na apostila do projeto. 

- Estudar a tabuada de multiplicação: x4 e x5 

 


