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DATA: 15/06/2020 (SEGUNDA-FEIRA) 
DISCIPLINA: PORTUGUÊS – Português e Linguagens (PL) 
Objeto de conhecimento: Unidade 2: Viva a saúde! Capítulo 3: Texto: Alimentação: Entre o prazer 
e a disciplina. 
Tarefas: 

• Assista ao vídeo: Nutriamigos - É só você provar 

https://www.youtube.com/watch?v=wv4kThJxKxQ 
• Livro PL, pp. 156 a 159 

 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
Objeto de conhecimento: Medidas de comprimento e massa; Cálculo mental. 
Tarefas: 

• Assista ao vídeo: 3o ano Matemática medidas de comprimento 
https://www.youtube.com/watch?v=6rMzfcy6J5I 

• Livro pp. 143 e 147. 

• Livro p. 141 (Faça em casa). 

• Estude as tabuadas do 2 ao 8 para a Maratona da Tabuada que será dia 19.06. 

• Sugestão: Para brincar acesse: https://www.tabuadademultiplicar.com.br/ 
 

DATA: 16/06/2020 (TERÇA-FEIRA)  
DISCIPLINA: CIÊNCIAS  
Objeto de conhecimento: Como percebemos o mundo, Os sentidos: Audição: o mundo dos sons. 
Tarefas:   

• Livro pp. 81 a 83.  

• Assista ao vídeo “O ouvido e suas partes - Os sentidos para crianças” 
https://www.youtube.com/watch?v=6JrtYTzoGc8 

 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA  

Projeto as Emoções Contam   

Objeto de conhecimento: Os sentimentos     

• História: A ilha dos sentimentos - Varal de Histórias 

 

DATA: 17/06/2020 (QUARTA-FEIRA) 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS – Português e Linguagens (PL) 

Objeto de conhecimento: Unidade 2: Viva a saúde! Capítulo 3; Texto: Anúncio publicitário. 

Tarefas:  

• Livro PL, pp. 161 a 164 (7ª questão – itens A e B). 

 

 

 

• Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-5L51NUcgac 

• Atividade: Em sua cartografia ou uma folha em branco desenhe como você imagina que é a 

ilha dos sentimentos da história e escreva uma pequena mensagem para um colega ou uma 

pessoa especial para você e expresse seu carinho por ela. Se quiser, compartilhe com os 

colegas seu desenho e mensagem. 
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DISCIPLINA: HISTÓRIA – (somente para as turmas da manhã) 
Objeto de conhecimento: Retomado dos conteúdos de História e Geografia para a avaliação. 

Tarefas:   

• Quiz de História e Geografia (revisão). 
• Estude para a Avaliação Progressiva de História e Geografia que será sexta-feira (19/06/20). 

Confira o conteúdo no roteiro, anexado no canal “Geral” do Teams. 

 
DATA: 18/06/2020 (QUINTA-FEIRA) 
DISCIPLINA: PORTUGUÊS – Produção de Texto (PT)  
Objeto de conhecimento: Mensagens instantâneas. 

Tarefa: 

• Livro PT, pp. 67 a 69. 

 
DISCIPLINA: HISTÓRIA – (somente para as turmas da tarde) 
Objeto de conhecimento: Retomado dos conteúdos de História e Geografia para a avaliação. 

Tarefas:   

• Quiz de História e Geografia (revisão). 
• Estude para a Avaliação Progressiva de História e Geografia que será sexta-feira (19/06/20). 

Confira o conteúdo no roteiro, anexado no canal “Geral” do Teams. 

 

DATA: 19/06/2020 (SEXTA-FEIRA) 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA  
Objeto de conhecimento: Multiplicação: Maratona da Tabuada (2 ao 8); Subtração usando ábaco e 
algoritmo convencional; Sistema de Numeração Decimal. 
Tarefas:  

• Maratona da Tabuada. 

• Livro pp. 130 a 133 (3ª questão) e 146 (Faça em casa).   
 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
OBJETO DE CONHECIMENTO: Avaliação progressiva de História e Geografia – 2a etapa 
Tarefas:  

• Avaliação Progressiva de História e Geografia. 
Obs.: A avalição será realizada na ferramenta Forms, no Teams. 

 


