Professores: Jorgiana, Niely e Ângela.

Nível/Ano/Turma/Turno:

3º Ano A/B – Mat. / 3º ano C – Vesp.
Ensino Fundamental I

PERÍODO:

23 a 27/03/2020

ROTINA SEMANAL
SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

PRT – Autobiografia
Siga as orientações do livro
Positivo pág. 44 e 45, e escreva
em
seu
caderno
a
sua
autobiografia.

MTM-F ormas Geométricas
As formas geométricas estão
presentes em nosso cotidiano.
Observe em sua casa alguns
objetos que possuem essas
formas e registre
em seu
caderno. Orientações no livro
positivo p. 33,34 e 35.

PRT – Texto de Opinião
Leia o texto da página 55 do
livro Positivo e aproveite para
atualizar as páginas 56 e 57.
Logo após escreva em seu
caderno um texto de opinião
sobre:
‘’O
combate
das
pandemias
no
mundo
globalizado’’.

MTM
–
Medindo
Comprimentos
Usando a fita métrica meça
alguns objetos de sua casa.
Exemplo: mesa, cadeiras, sofá,
etc. Registrando sempre no
caderno. Atividade respaldada
no livro positivo página 48.

ENS. REL - Traço de Caráter:
Zelo. Página 19. Pensando com a
bíblia: Ele se lembrou de tudo.
Êxodo
4:1-12.30.
https://youtu.be/yMmGslDQOg4.
Moisés foi atencioso e zeloso com
o que Deus falou. Deus cuidou de
todos os detalhes para que o plano
desse certo. Agora que você sabe a
história, responda as págs. 20 e 21.

PRT- Poema
Leia o poema ‘’Mais respeito, eu
sou criança’’ no livro positivo p.
48, e crie o seu próprio poema
com essa temática. Logo após
escreva no caderno a quantidade
de versos e rimas que o mesmo
possui.

HST – As Cidades e suas
Histórias
Pesquise como a sua cidade foi
formada e a origem do nome
dela, não esqueça de enfatizar as
características
da
mesma.
Atividade respaldada nas págs.
15 e 16 do livro positivo.

PRT - Texto De Opinião
Continuação da tarefa anterior página 58 do livro Positivo.
Logo após socialize com os seus
familiares o texto de opinião que
você escreveu, atentando-se para
as opiniões de sua família.

MTM - Passa Tempo
Registre em seu caderno os
respectivos horários que você
faz as determinadas atividades,
tarefa respaldada na página 52
do livro Positivo.
Horário que você:
Acorda, lanche da manhã,
estuda,almoça, lanche da tarde,
jantar, dorme.
FIL – O Mundo da Fantasia
Atualize as páginas 10 e 11 do
livro Positivo. Logo após
escolha um dos personagens dos
textos de Eva Furnari, e crie
uma história sobre eles, em seu
caderno.

ARTE: Vamos ampliar o
conhecimento sobre arte com
estêncil? Assista o vídeo da artista
Bete Nóbrega que fala sobre o
estêncil,conforme
o
link
https://youtu.be/aYy7WYAe0vc.
Agora é a sua vez... Usando sua
criatividade e imaginação reproduza
uma das obras do artista
AllexVallauri em papel A4, não
esqueça de assinar a sua obra!

INGLÊS-Vamos relembrar o
jogo Sudoku que brincamos em
sala. Acesse o link
https://sudokuonline.pt/sudokupara-criancas/

GGF – As Paisagens e a vida
na cidade
Usando o QRCode da pág. 24 do
livro Positivo, qual a sua opinião
sobre essa manisfestação da arte
urbana? Registre em seu caderno
sua resposta.

CNC- Muitas formas de
classificar
Como podemos classificar os
animais vertebrados? Busque
embasamento nas págs. 25 a 28
do livro Positivo e responda em
seu caderno.

Pratique os números em inglês.

INGLÊS - Leia o infográfico da
página 13, escolha três hobbies e
escreva a partir da sua
compreensão textual o benefício
de cada atividade.

