
PLANEJAMENTO SEMANAL/06/04/2020 A 08/04/2020 
PROFESSORA: SANDRA                                     3º ANO 
 
 

2ª feira (06/04) 
 
 

 LÍNGUA PORTUGUESA  

 

* Acessar o Bernoulli play. Página 65.  

* Junto com a família jogar o JOGO DAS PLACAS seguindo as 

orientações que se encontra na página 65. 
 

 

 MATEMÁTICA  

 

* Resolver no caderno a atividade do livro página: 52 (número 9). 

Para resolver a atividade você deverá observar o exemplo que 

antecede a atividade. 

 

3ª feira (07/04)  
 

 LÍNGUA PORTUGUESA  

 
* Leitura do conto: o gato de botas. Livro páginas 80 a 85. 

* Avaliar a leitura do aluno(a) e dar uma nota de 5 a 10.  

 

 HISTÓRIA 
 

MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS DAS RUAS. 

* Leitura da página 38 a 40. 

* Realizar a atividade de número 6 (P.38) e atividade de número 7    

(Página 39). 

 Avaliar a leitura do aluno(a) com uma nota de 5 a 1. 



 

 GEOGRAFIA 

 

Pesquise no livro as páginas 38 a 40 para realizar as atividades 

abaixo. 

Observe a figura abaixo e responda:       

1) A figura ilustra as camadas que 

compõem a estrutura do nosso planeta. O 

número um (1) corresponde: 
 

(A) ao núcleo líquido da Terra. 

(B) ao núcleo sólido da Terra. 

(C) ao terrestre. 

(D) à crosta terrestre 

 
 

2) Ainda com relação às camadas da estrutura do nosso planeta. O 

número dois (2) corresponde.    

( A) ao núcleo líquido da Terra. 

( B) ao manto terrestre.  

( C) à crosta terrestre. 

( D) ao núcleo sólido da Terra. 

 
3) Vivemos no planeta Terra. A maior parte do nosso planeta é 

coberto de água, na natureza, além de estar presente em grande 

quantidade nos seres vivos, a água também pode ser encontrada:                                                                            

(A) nas ruas e pontes. 

(B) nos rios e nas geleiras.  

(C) nas estradas e campos. 

(D) nos viadutos e nas rochas. 
 



As placas tectônicas são grandes blocos rochosos, semirrígidos 

que compõem a crosta terrestre. Elas podem mudar de posição, 

movimentando-se de um a dez centímetros por ano. 

 

4) Assinale a afirmativa que melhor completa a frase a seguir.                         

A movimentação das placas: 

(   ) resulta na formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades 

vulcânicas, terremotos e tsunamis. 

(       ) não faz nenhuma alteração no solo. 
 

5) As palavras da frase estão embaralhadas. Coloque-as em ordem 

e descubra a frase correta.               

                      lugares              As placas tectônicas 

      ao se movimentar                           vibrações que são 

              sentidos              em vários                        geram                                   

 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4ª feira (08/04) 
 
 

 MATEMÁTICA 

 

Adição e subtração com decomposição. 

* Realizar atividade no livro: página 53. 

* Realizar atividade das páginas 63 e 64. 

 
 
 
 
 
 



 

 CIÊNCIAS 

 

Atividades de fixação (no caderno).  

1) Diferencie animais vertebrados de animais invertebrados. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

2) Os animais vertebrados são divididos em cinco grupos. Cite-os. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

3) O maior grupo de vertebrados é formado por: 

(     ) mamíferos                    (      ) peixes                    (      ) répteis 

--------------------------------------------------------------------------------------------

4) Anfíbio significa vida dupla. Justifique. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Assinale a opção que inclui apenas vertebrados. 
 

(A) Mosquito – Avestruz – Mico. 

(B) Cavalo-marinho – Água-viva – Pinguim.  

(C) Galinha – Rato – Ser humano. 

(D) Sapo – Aranha – Cobra.  

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

“Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por 

nós, sendo nós ainda pecadores”.         Romanos 5:8 
 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/5/8+

