Universidade Federal de São Paulo
Reitoria
NEI Escola Paulistinha de Educação
ENSINO FUNDAMENTAL 2020

3º Ano

LÍNGUA
PORTUGUESA

HORAS
AULAS NÃO
SÍNCRONAS
5H/A

Ortografia:
.Acentuação de
monossílabos tônicos
.Acento agudo
.Acento circunflexo

MATEMÁTICA
4H/A

INTERDISCIPLINAR:
Ciências

INTERDISCIPLINAR:
História

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
NÃO SÍNCRONAS (05.10 a 09.10)
CONTEÚDO
ATIVIDADE

1H/A

1H/A

Quilometro
Medida de massa

Produção Escrita sobre
tema de Ciências
(Alimentação Saudável.
Escolha de alimentos)

Brincadeiras em
diferentes épocas

CONSIGNA EXPLICAÇÃO

.Vídeo sobre acento
agudo e circunflexo.
https://youtu.be/va
WK-a2RflE

.Veja o vídeo sobre acento
agudo e circunflexo.
https://youtu.be/vaWKa2RflE

.Exercícios escritos

.No arquivo PORT faça o que
é pedido nos exercícios.
.Veja o vídeo sobre medidas:
https://www.youtube.com/
watch?v=RsWmxfyHmlU

.Vídeo sobre
Medidas de:
Comprimento.
Massa. Capacidade
https://www.youtub
e.com/watch?v=RsW
mxfyHmlU
.Exercícios escritos
.Escrita individual
com apoio de roteiro
.Desenho

Vídeo: “Brincadeiras
do Passado”
https://www.youtub
e.com/watch?v=xHh
gCiCm6qg
.Textos e exercícios
escritos

.No livro Ápis de Matemática
(ou nos arquivos impressos)
leia e faça o que é pedido nas
páginas 178,179,180 e 181.
.Dando sequência à atividade
realizada na
semana
passada:
“Piquenique
Virtual” , siga o Roteiro para
produção de texto e escreva
sobre sua experiência em
realizar um piquenique
virtual.
.Depois faça um desenho
bem bonito representando o
que escreveu.
.Veja
o
vídeo
sobre
“Brincadeiras do Passado”
https://www.youtube.com/
watch?v=xHhgCiCm6qg
.No livro Ápis de História
páginas 133,134 e 135.
(ou nos arquivos impressos).
Leia e responda o que se
pede.
(Obs- Na página 133 até a
questão 2)
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INTERDISCIPLINAR:
GEOGRAFIA

1H/A

Meio Ambiente e
Crescimento
Populacional

.Vídeo sobre
problemas das
cidades
https://youtu.be/CT
1aS7mOA0c
.Textos e exercícios
escritos

EDUKATU

3H/A

Higiene e saúde

Leitura e atividades
propostas no site
Edukatu

.Veja o vídeo sobre os
“Problemas das Cidades”
https://youtu.be/CT1aS7mO
A0c
. No livro Ápis de Geografia
( ou nos arquivos impressos)
leia e faça o que é pedido
nas páginas 132,133 e 134.
Acesse o site do Edukatu:
https://edukatu.org.br/
e faça o login.
Vá para : Circuitos.
Depois para:
-Higiene na palma das mãos.
-Fund 1. Fase Única
-S/N (Sim ou Nâo)
-Mais
Higiene,
menos
doenças (Leia e responda o
que é pedido )
-Quando
terminar
não
esqueça de CONFIRMAR

