
PLANO  DE  ESTUDOS 

TURMA:  3º ANO   PROFESSORA:  JAQUELINE ALVES 

"Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus 
pertence aos que são semelhantes a elas". MATEUS 14, 19 

2ª feira  19/10/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

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

14h  Videoaula 
PORTUGUÊS 

Apostila Ortografando  

(p. 57 a 61) 

- Ortografando LH/NH 

Caderno de Produção de texto 

- Substituir os desenhos por 
palavras 

EDUCAÇÃO FÍSICA (15H) 

Eixo temático: ginástica infantil e jogos e brincadeiras 

Material: bexiga 

Objetivo: estimular o desenvolvimento da coordenação 

motora, lateralidade. agilidade, noção do espaço , 

atenção e presteza. Trabalhando assim suas 

habilidades de forma lúdica. 

MATEMÁTICA 

Caderno de classe 

 

- Operações: Multiplicação e 

divisão 

 

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

 
16h45 

 
Estudo 
diário 

2. Em seu caderno de tarefas recorte e resolva as situações-problema   

2. Copie as frases em seu caderno de tarefas e circule de vermelho o substantivo e de azul 

o adjetivo:  

A) Clara está alegre.                        C) A maçã é verde. 

B) O cachorro é bravo.                    D) O prédio é alto.    
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PLANO  DE  ESTUDOS 

TURMA:  3º ANO   PROFESSORA:  JAQUELINE ALVES 

"Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus 
pertence aos que são semelhantes a elas". MATEUS 14, 19 

3ª feira  20/10/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

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

14h  Videoaula 
MÚSICA 

 

Conteúdo: Música Anunciação 
Material: Material de Apoio 
 

MATEMÁTICA 

Apostila de Matemática  

(p. 5 a 9) 

- O circo (Laboratório) 

- Situações-problema 

 

CIÊNCIAS 

Apostila de Ciências  

(p. 89 a 91) 

- Luz, som e percepção do mundo que 

nos cerca 

- Primeiras ideias 

 

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

 
16h45 

 
Estudo 
diário 

1. Apostila “Ortografando” – Ortografia L/U – páginas 53 e 54 

2. Copie e resolva em seu caderno de tarefas as operações: 

A) 1532 – 497 =       B) 5364 + 3786 =      C) 265 x 2 =       D) 207 x 3 =      E) 98 : 2 =       F) 94 : 3 = 
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PLANO  DE  ESTUDOS 

TURMA:  3º ANO   PROFESSORA:  JAQUELINE ALVES 

"Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus 
pertence aos que são semelhantes a elas". MATEUS 14, 19 

4ª feira  21/10/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

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

14h  Videoaula 
PORTUGUÊS 

Apostila de Língua Portuguesa 

(p. 5 e 6) 

- O universo fantástico de Monteiro 

Lobato (Atividade inicial) 

 

 

INGLÊS 

 

Apostila de inglês página 36, 37 E 38. 

 Recortar, desenhar e colar. 

HISTÓRIA 

Apostila de História  

(p. 147) 

- A formação do povo indígena 

- Atividade Inicial 

 

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

 
16h45 

 
Estudo 
diário 

1. Apostila “Ortografando” – Ortografia L/U – páginas 55 e 56 

2. Copie em seu caderno de tarefas os números de 5 em 5: Comece no número 4000 e termine no 5000. 
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PLANO  DE  ESTUDOS 

TURMA:  3º ANO   PROFESSORA:  JAQUELINE ALVES 

"Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus 
pertence aos que são semelhantes a elas". MATEUS 14, 19 

5ª feira  22/10/2020 

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. 51 a 53) 

 

- O que é oração? 
- Aprofundamento; partilha; 

oração e compromisso  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA (15H) 

 

Eixo temático: alongamento e brincadeiras 
Material: nenhum 
Objetivo: trabalhar concentração, 
coordenação, agilidade, atenção, equilíbrio, 
destreza e domínio do corpo. 

 

MATEMÁTICA 

Apostila de Matemática  

(p. 10 a 12) 

 

- Hora de resolver problemas 

 

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

 
16h45 

 
Estudo 
diário 

1. Apostila “Projeto de Leitura” – Ler o livro e registrar na apostila                                                                                        

2. Em seu caderno quadriculado registre a tabuada da multiplicação por x3.          

Lembre-se que o 1º fator é na linha (horizontal) e o 2° fator na coluna ( vertical).   

Exemplo             
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PLANO  DE  ESTUDOS 

TURMA:  3º ANO   PROFESSORA:  JAQUELINE ALVES 

"Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus 
pertence aos que são semelhantes a elas". MATEUS 14, 19 

6ª feira  23/10/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

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

14h  Videoaula 
PORTUGUÊS 

Apostila de Língua Portuguesa 

(p. 7 e 8) 

- História: Narizinho arrebitado 

- Cruzadinha com informações da 

história 

INGLÊS 

 

Apostila de inglês página 39 e 40. 

Formar frases, desenhar, circular e 

completar. 

Geografia 

Apostila de Geografia 

(p. 215 e 216) 

- A natureza em questão (primeiras 

ideias) 

 

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

 
16h45 

 
Estudo 
diário 

1. Apostila “Aventuras na escrita” – Produção de texto  

O galo do Senhor Chico viu um figo e saiu correndo com ele no bico. Vendo 

isso, Pedrinho saiu correndo atrás do galo.  

Use toda a sua imaginação e crie uma história bem criativa. Não se esqueça do 

título e de organizar suas ideias em parágrafos.  

2. Em seu caderno de tarefas copie os números escrevendo o sucessor e o antecessor: 

A)  __ 532 __        B)  __ 789 __        C) __ 845__        D) __ 618 __        E) __ 913 __        F) __ 400__ 
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