
                                                    
                                                        

PLANEJAMENTO SEMANAL/27/04/2020 A 30/04/2020 
PROFESSORA: SANDRA                                           3º ANO 

 
 

2ª feira (27/04)  
 
 

 MATEMÁTICA 

Assistir aula online. 

Atividade de fixação. 

 Realizar atividade no livro (páginas 72 a 74). 

 

DEVER: Atividade avaliativa.  

Bloco: Já Aprendi 

 Realizar atividades das páginas 75 a 81. 

Data de entrega: 05/05 (enviar fotos das páginas com as atividades realizadas) 

 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

Assistir aula online. 

Atividade de fixação: Fixar encontro vocálico através de dinâmica. 

 Realizar a dinâmica com as crianças. 

 Registrar no caderno 3 palavras com ditongo, 3 palavras com tritongo e 3 

palavras com hiato.  

 Separar as palavras da atividade anterior em sílabas. 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 



 

 

3ª feira (28/04) 
 
 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

Assistir aula online. 

Fixar atividades trabalhadas no capítulo. 

 Realizar atividade no livro das páginas 74 e 75. 
 

 HISTÓRIA 

Assistir aula online.  

Atividade de fixação. 

1) Assinale ( V) para as afirmativas verdadeiras e ( F ) para as afirmativas falsas. 

(  ) As ruas, muitas vezes, recebem nomes relacionadas a pessoas ou 

acontecimentos que são considerados historicamente importantes. 

(      ) No Brasil não existem ruas com nomes de acontecimentos históricos. 

(      ) Geralmente, o nome das ruas é proposto pelos vereadores. 

(      ) O nome das ruas são aprovados pela Câmara Municipal da cidade. 

(      ) Um mesmo nome de uma rua é possível ser encontrado em outra cidade. 

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

2) Leia os nomes das ruas. Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rua 15 de novembro  

Rua Vitória  

Rua Dália  

Rua Dom Pedro l 

Nome de flor 

Nome de estado 
brasileiro 

Personagem histórico 

 Data histórica  



 

3) As ruas vão mudando com o passar do tempo.  

A frase acima é verdadeira ou falsa? Justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4) Relacione as imagens abaixo de acordo coma legenda. 

    1- Antigamente                                              2- Atualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

5) Diferencia marcas materiais de marcas abstratas. Exemplifique-as. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Dever de História: Realizar atividade das páginas (46 e 47). 

(Correção na aula do dia 30/04). 

 

 

Ao longo da vida, as pessoas vão deixando suas marcas por onde passam, 

conforme vão vivendo suas experiências. Essas marcas são de vários tipos, 

podem ser matérias ou abstratas. 



 

 GEOGRAFIA 

Assistir aula online.  

Atividade de fixação. 

1) Faça no espaço abaixo a ilustração do planeta Terra, identificando as camadas 

que o compõem. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

2) Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

(  1  ) Manto                            (      ) Camada mais interna da terra. 

(  2  ) Crosta terrestre             (      ) Camada sólida e composta por rochas. 

(  3  ) Núcleo                           (      ) Camada pastosa da terra, localizada abaixo  

                                                        da crosta e composta por minerais derretidos. 

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

 

3) Entre as afirmativas abaixo, assinale o agente natural que mais transforma o 

relevo terrestre.  

(     ) Vento. 

(     ) Terremoto. 

(     ) Água. 

(     ) Vulcão. 

Além das forças internas que alteram o relevo terrestre, também existem 
agentes naturais que modificam as paisagens do planeta. 



 
 

4ª feira (29/04) 
 
 

 CIÊNCIAS 

Assistir aula online. 

Atividade de fixação (Já Aprendi). 

 Realizar atividade no livro (páginas 60 a 63). 

 

 MATEMÁTICA 

Assistir aula online. 

Fixar conteúdos trabalhados na etapa. 

1) Vamos nomear cada uma das peças do tangram?                                                

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

Observe o contorno dessas peças e complete as frases. 

a) A figura formada pelas sete partes do tangram antes de serem cortadas é um 

______________________________. 

b) _______e_______ são dois triângulos iguais. 

c) _______e_______ são dois triângulos diferentes. 

d) _______é um quadrado.  

e) Uma das figuras com 4 lados não é retangular nem quadrada. Identifique essa 

figura e contorne-a no tangram acima. A figura que você contornou chama-se 

paralelogramo. 

 

 

     A 

       C 

             E 

     G  
  F 

D 



Experimente 
encaixando as 
peças aqui. 

 

f) Com duas das peças do tangram é possível formar o paralelogramo.  

Que peças são essas? Vamos descobrir? 

  

 

 

 

  

 

g) Com as peças A, B, C ,D e F  é possível obter uma forma retangular.  

Vamos tentar? 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

Registra as peças na figura acima e compare sua solução com as de alguns 

colegas.     

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

Resolva os probleminhas com atenção: (Registre as operações no espaço em 

branco) 

2) Raquel tinha 247 figurinhas, ela perdeu 76 figurinhas. Quantas figurinhas ainda 

restaram? 

(A) 252 figurinhas. 

(B) 148 figurinhas.  

(C) 323 figurinhas.            

(D) 171 figurinhas. 

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

3) Uma feira de bairro obteve a seguinte venda. No primeiro dia foram vendidas 

1322 maçãs, no segundo dia 170 maçãs e no terceiro dia 204 maçãs. Quantas 

maçãss foram vendidas durante os três dias?  

(A) 526 maçãs. 

(B) 506 maçãs.  

(C) 402 maçãs.                                                   

(D) 342 maçãs. 

Encaixe as cinco 
peças neste 
retângulo. 



 
 

4) Numa escola foram matriculados 3 136 meninos e 2 000 meninas. Qual o total de 

alunos matriculados nessa escola? 

(A) 5 136 alunos. 

(B) 4 288 alunos.  

(C) 4 978 alunos.  

(D) 3 852 alunos. 

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

5) Relacione a característica relacionada a sequência numérica abaixo. 

                              201 – 203 – 205 – 207 – 209 

(A) Há somente números ímpares. 

(B) Há somente números pares.  

(C) Há somente números menores do que 200.  

(D) Há números de 2 algarismos  

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

6) Ana Paula quer comprar um computador. Para efetuar o pagamento do 

computador abaixo, Ana Paula quer usar diferentes sugestões de notas. 

Ajude-a usando sua criatividade.  

                                         (     ) nota(s) de 100 reais.    (     ) nota(s) de 5 reais. 

                                                   (     ) nota(s) de 50 reais.       (     ) nota(s) de 10 reais. 

                                              (     ) moeda(s) de 1 real.    

              

      R$1.055,00 

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

       Dever de Geografia: Realizar atividade da página 64. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5ª feira (30/04) 
 
 

 REDAÇÃO 

Assistir aula online. 

 Dramatização do conto: “A verdade e a mentira” (páginas 60 e 61). 

 

 HISTÓRIA 

Assistir aula online. 

Atividade de fixação (Já Aprendi). 

 Realizar atividade no livro (páginas 48 a 51). 

 

 GEOGRAFIA 

Assistir aula online. 

Fixar conteúdos trabalhados na etapa. 

 Realizar atividade das páginas 65 a 67.  

 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

Aula online. 

 Realizar atividade no livro nas páginas 76 e 77. 

 

 

 

 

 

 

 

 


