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3ºano

MATEMÁTICA

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
NÃO SÍNCRONAS 24/08/2020 a 28/08/2020.
CONTEÚDO
ATIVIDADE
CONSIGNA EXPLICAÇÃO

HORAS
AULAS
NÃO
SÍNCRONAS
4H/A
.Fatos Fundamentais .Vídeo sobre
da Multiplicação.
“Multiplicação”

.Exercícios escritos de
multiplicação.

.Veja no link abaixo o vídeo
sobre multiplicação por 6
e 7.
https://youtu.be/eST1lETN3g
https://youtu.be/4FsV897I
u2s
.No arquivo Mat, páginas
98, 99 e 100, (a partir do
exercício 6), faça o que é
pedido.
.No livro Didático Ápis de
Matemática ( ou nos
arquivos impressos) faça o
que é pedido nas páginas
129 e 130.

LÍNGUA
PORTUGUESA

5H/A

.Gêneros:
Conto. Poema

. Vídeo: “Cinderela
Baiana”

.Uso do Dicionário

.Vídeo explicativo
sobre o uso do
.Ortografia: Grafia de
dicionário
palavras com “ans,
. Leitura de Poema
ens, ins, nos, uns”
.Leitura de Travalíngua
.Exercícios escritos

.No link abaixo veja uma
versão diferente do conto
da Cinderela
https://www.youtube.com
/watch?v=UKGmLuUSisU&l
ist=PLm8q8s55OZIZjm7Bb
N26hcG9LTibNuPOJ&index
=20&t=0s
.No arquivo Port, na página
26, leia o poema “Jacaré
Letrado”. Na página 27, leia
o poema “O pato tira
retrato”. Em seguida, faça
os exercícios das páginas
28,29 e 30.
.No link abaixo, veja como
usar o dicionário:
https://www.youtube.com/w
atch?v=oCy9Si0_iks&t=15s

.No livro Didático de
Português Apis páginas .
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181,182 e 183, (ou nos
arquivos impressos) , faça
os exercícios da página 181,
a leitura da página 182, e a
autoavaliação da página
183.
INTERDISCIPLINAR:
Ciências

INTERDISCIPLINAR:
História

INTERDISCIPLINAR:
GEOGRAFIA

2H/A

1H/A

1H/A

.ODS (Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável)
-Fome Zero e
Agricultura
Responsável
-Saúde e Bem-estar
-Consumo e
Produção
Responsáveis

.Vídeos sobre os ODS

.Meios de
Transporte no Brasil

. Leitura de textos

.Circulação de
Pessoas
.Mudanças e
permanências nas
paisagens

.Exercícios escritos
Projeto PET.

.Resolução de
exercícios escritos
.Leitura de textos
.Observação de
imagens
.Resolução de
exercícios

.No arquivo “Boa Saúde e
Bem-estar” veja os vídeos
indicados e faça o que é
pedido nas páginas 2 a 4.

. No Livro Didático de
História páginas 124 e 125
(ou arquivos impressos)
leia e faça o que é pedido.
. No livro Didático de
Geografia, páginas 120 a
123 , ( ou arquivos
impressos) leia, observe as
figuras, e responda as
perguntas.

