
PLANEJAMENTO SEMANAL/04/05/2020 A 08/05/2020 
PROFESSORA: SANDRA                                     3º ANO 
 
 

2ª feira (04/05)  
 
 

 MATEMÁTICA 
 

Assistir aula online. 

Atividade de fixação. 

Realizar atividade das páginas 56 a 58 (número 1 ao 3). 
 

 LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Assistir aula online.  

Leia o texto com atenção. 
CHAPEUZINHO AMARELO 

Era a Chapeuzinho Amarelo. 
Amarelada de medo. 
Tinha medo de tudo, 
aquela Chapeuzinho. 
Já não ria.  
Em festa, não aparecia. 
Não subia escada 
nem descia. 
Não estava resfriada 
mas tossia. 
Ouvia contos de fadas 
e estremecia. 
Não brincava mais de nada, 
nem de amarelinha. 
Tinha medo de trovão. 
Minhoca, pra ela, era cobra. 
E nunca apanhava sol 
porque tinha medo de sombra. 
Não ia pra fora pra não se sujar. 
Não tomava sopa pra não ensopar. 
Não tomava banho pra não descolar. 
Não falava nada pra não engasgar. 
Não ficava em pé com medo de cair 
Então vivia parada, 
deitada, mas sem dormir, 
com medo de pesadelo. 
Era a Chapeuzinho Amarelo                                       Autor: BUARQUE, Chico   
 



Interagindo com o texto 
1) Faça uma linda ilustração da história ao lado do texto. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Pesquisa no dicionário o significado das palavras escritas abaixo. 
 

a) amarelada:___________________________________________________ 

b) estremecia: __________________________________________________ 

c) trovão: ______________________________________________________               

d) ensopar:_____________________________________________________ 

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

3)  O texto é do gênero:  

(A) carta.                                                        (C) anúncio. 

(B) convite.                                                    (D) poético. 

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

4) Ele pode ser encontrado em: 

(A) festas.                                           (C) caixas de remédios. 

(B) livros.                                            (D) revistas de histórias em quadrinhos.     

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

5) Chapeuzinho Amarelo tinha muito medo. Assinale a alternativa em que 

todos os itens fazem parte do medo de Chapeuzinho Amarelo. 

(A) Minhoca, sorvete, trovão.                           (C) Minhoca, trovão, pesadelo. 

(B) Sonho, pesadelo, bicicleta                         (D) Bicicleta, trovão, sorvete. 

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

6) O texto retrata  uma menina que: 

(A) brincava de amarelinha.                               (C) subia e descia escadas. 

(B) gostava de festas.                                      (D) tinha medo de tudo. 

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

7) Chapeuzinho Amarelo está com letra maiúscula porquê: 

(A) é um substantivo primitivo.  

(B) é um substantivo comum.  

(C) é um substantivo derivado. 

(D) é um substantivo próprio. 



 

3ª feira (05/05) 
 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Assistir aula online. 

Atividade avaliativa. 

Questão 01 

 

 

 

 

 

De acordo com o texto, o que está sendo vendido? 

(A) Um tecido xadrez. 

(B) Uma boneca. 

(C) Um novelo de lã. 

(D) Um vestido. 

Questão 02 

 

 

 

 

 

 

 
O humor presente nessa tirinha está relacionado: 

( A ) ao elogio que a Mônica fez em relação ao peteado do cascão. 

( B ) à surpresa de cascão em relação ao comentário da Mônica. 

( C ) ao fato de o penteado ser, na verdade, um bando de moscas. 

( D ) ao tipo de penteado que Cascão estava exibindo para Mônica. 
 

 

Vendo uma boneca usada 

Boneca de pano, com vestido de tecido xadrez, cabelos de lã azul. Precisa 

saber fazer vestidos e usar a imaginação, pois a boneca gosta de ir a 

desfiles de moda e viajar. 



 

Questão 03 

Leia o texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

O texto acima serve para: 

(A) divertir o leitor. 

(B) convidar para conhecer o Tatu-Galinha. 

(C) contar piada. 

(D) dar informações sobre o Tatu-Galinha. 
 

Questão 04 

A palavra que está com a separação de sílaba correta é: 

(A) a – tra – ve – ssa.  

(B) ca – ra – pa – ça.  

(C) in – te – sti – nos. 

(D) á – gu – a. 

 

Questão 05 

A afirmativa que todas as palavras têm ditongo é: 

(A) pai – ouvido – sabão. 

(B) moeda – água – peixe. 

(C) noite – saúde – Paraguai.  

(D) Paraguai – saguão – Uruguai.  

 
 

TATU – GALINHA 

O Tatu Galinha é encontrado dos Estados Unidos e na Argentina.  

Possui carapaça quase que totalmente nua, cabeça alongada, olhos 

pequenos, orelhas grandes, cauda comprida de ponta fina. Uma 

curiosidade é que o Tatu Galinha da cria a quatro filhotes do mesmo sexo. 

Atravessa lagos não muito largo sem respirar, caminham tranquilamente e 

com facilidade. Se o rio é muito largo, enche os pulmões e os intestinos de 

ar e nada semi-imerso, apenas com a extremidade do focinho fora da água. 



 

 HISTÓRIA 
 

Assistir aula online.  

Atividade de fixação 

 Realizar atividade do livro nas páginas: 52 e 53. 
 

 GEOGRAFIA 

 
Assistir aula online 

 Leitura e interpretação de imagens da introdução do capítulo. 

 Representação de imagens através de desenhos. 

 Realizar atividade da página: 71. 
 

4ª feira (06/05) 
 

 MATEMÁTICA 

 
Assistir aula online. 

Atividade avaliativa.  

Questão 01 

Pedro comprou três camisetas pagando R$ 15,00 cada uma. Deu duas notas 

de R$ 20,00 e uma nota de R$ 10,00 para pagar. Quanto recebeu de troco? 

(A) R$ 35,00. 

(B) R$ 25,00.  

(C) R$ 5,00. 

(D) R$ 15,00. 

Questão 02 

O resultado de 3.456 – 1.647 é: 

(A) 3.709. 

(B) 5.103. 

(C) 1.209. 

(D) 1.809. 

 



Questão 03 

Para a aula de geometria, os alunos deveriam levar objetos cuja forma 

lembrasse um paralelepípedo. Sabendo-se que: 
 

*  Vitor levou uma bola.                          * Nina levou um tijolo.               

*  Ari levou um tubo de cola.                  * Aline levou uma caixa de fósforos. 

 

Quem levou o objeto correto? 

 

(A) Nina e Aline. 

(B) Ari e Aline. 

(C) Vitor e Nina.  

(D) Vitor e Aline.               

 
 

Questão 04 

 

 

 

Para a pescaria, as professoras tiveram que confeccionar 150 peixes, em 

dois dias.  

Ao final do primeiro dia, fizeram 82 peixes. 

Quantos peixes foram feitos no segundo dia? 

(A) 232 peixes. 

(B) 132 peixes.  

(C) 68 peixes. 

(D) 28 peixes. 
 

Questão  05 

A diretora da escola comprou 48 ovos para a brincadeira do ovo na colher. 

No número 480, o valor posicional do algarismo 4 é: 

 

(A) 4.000.  

(B) 4..  

(C) 400.  

(D) 40.  



 

 CIÊNCIAS 

 
* Assistir explicação com videoaula. 
 
Capítulo 3: Movimentação, sustentação e proteção. 
 
* Leitura e interpretação de imagens.  

* Explorar capa do livro páginas: 64 e 65. 

* Leitura da página: 66. 

Dever de História: Construção de tabela sobre o bairro que você mora. 
Páginas: 56 e 57 (para o dia 07/05). 

 

5ª feira (07/05) 
 

 REDAÇÃO 

 
Produzir uma história através das imagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 HISTÓRIA 
 

Assistir videoaula.                                                    

Capítulo 3: Bairros das cidades. 

 Leitura e interpretação de imagens. 

 Leitura da página: 58 e atividade da página: 59. 
 

 GEOGRAFIA 
 

Assistir aula online.  

 Leitura da página: 73. 

 Realizar atividade das páginas: 74 e 75 (número 4 e 5).  
 

 LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Assistir videoaula. 

 Realizar atividade no livro nas páginas: 98 a 100.   

 

6ª feira (08/05) 
 
 

 MATEMÁTICA 
 

Assistir aula online. 

Introdução dos fatos 2 e 3 da multiplicação através de jogos.  

 Registrar no caderno da sequência de 2 em 2 de 0 a 20. 

 Registrar no caderno da sequência de 3 em 3 de 0 a 30. 

 Registrar os fatos de 2 e 3 no caderno 
 

 ARTE 

 
Assistir aula online. 

Confeccionar um cartão para as mães.  

* Usar criatividade com desenhos, dobraduras, etc... 
 

 CIÊNCIAS 
 

Atividade de fixação. 

* Realizar atividade no livro da página: 67.  
 



 

 GEOGRAFIA 
 

Assistir aula online. 

 Na observação de uma paisagem podemos identificar 3 planos. Conforme 

figura abaixo. 

 

 

 

 

 

No primeiro plano é o que se 

encontra mais próximo do 

observador e onde é possível 

destacar um maior número de 

detalhes da paisagem. 

No segundo plano constitui 

imagens intermediárias. 

No terceiro plano ou plano de fundo corresponde a área mais afastada do 

observador, onde não se percebe grandes detalhes. 

Observe a imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escreva nos espaços em branco os planos correspondentes na imagem. 

 Leitura da página: 78. 

 Atividades do livro página: 79. 

 


