
 
 

 

ATIVIDADES REMOTASM 

 

Turma:  3º ano 

Segunda-feira: 25/05/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 
Matemática Atividade na apostila, arquivo com orientação 

anexado na Plataforma Iônica. 
 
Correções das atividades, arquivo enviado no 
grupo do WhatsApp no dia 19/05/2020. 
 

Subtração com 
reagrupamento. 

 Língua 
Portuguesa 

Arquivo com orientação para realização do 
trabalho anexado na Plataforma Iônica. 
 
Trabalho avaliativo, arquivo anexado na 
Plataforma Iônica. 
 

Interpretação do livro: “O 
menino que entregava 
leite”. 
 

 
Ensino Religioso Arquivo com orientação para realização do 

trabalho anexado na Plataforma Iônica. 
 
Trabalho avaliativo, arquivo anexado na 
Plataforma Iônica. 
 

Respeito e libertação do 
povo israelita do Egito. 

 Educação Física  Atividade teórica avaliativa.   Brincadeiras e jogos 
populares 

     

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ATIVIDADES REMOTASM 

 

Turma: 3 º ano 

Terça-feira: 26/05/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 
Matemática Atividade na apostila, arquivo com orientação 

anexado na Plataforma Iônica. 
 
Correções das atividades, arquivo enviado no 
grupo do WhatsApp no dia 20/05/2020. 
 

Subtração com 
reagrupamento. 

 
Língua 
Portuguesa  

Atividade na apostila, arquivo com orientação 
anexado na Plataforma Iônica. 
 
Correções das atividades, arquivo enviado no 
grupo do WhatsApp no dia 20/05/2020. 
 

Frase. 

 Ciências Arquivo com orientação para realização do 
trabalho anexado na Plataforma Iônica. 
 
Trabalho avaliativo, arquivo anexado na 
Plataforma do Iônica. 

 

Técnicas de cultivo do solo, 
degradação do solo, tipos 
de solo e pecuária. 

 Inglês  Vídeo aula na Plataforma Iônica 
 Atividades auditivas, orais e escritas com 
interpretação de texto das páginas 36, 37 e 
38, 39 da apostila. 

 Características físicas 
 

 

 



 

 

 

ATIVIDADES REMOTASM 

 

Turma: 3º ano 

Quarta-feira: 27/05/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 
Matemática Atividade na apostila, arquivo com orientação 

anexado na Plataforma Iônica. 
 
Correções das atividades, arquivo enviado no 
grupo do WhatsApp no dia 21/05/2020. 
 

Subtração com 
reagrupamento. 

 Língua 
Portuguesa 

Atividade na apostila, arquivo com orientação 
anexado na Plataforma Iônica. 
 
Correções das atividades, arquivo enviado no 
grupo do WhatsApp no dia 21/05/2020. 
 

Frase e parágrafo. 

 História Arquivo com orientação para realização do 
trabalho anexado na Plataforma Iônica. 
 
Trabalho avaliativo, arquivo anexado na 
Plataforma Iônica. 

Pesquisa sobre a história 
do município que 
moramos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ATIVIDADES REMOTASM 

 

Turma: 3º ano 

Quinta-feira: 28/05/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 
Matemática Arquivo com orientação para realização do 

trabalho anexado na Plataforma Iônica. 
 
Trabalho avaliativo, arquivo anexado na 
Plataforma Iônica. 
 

Comparação, subtração, 
adição e multiplicação. 

 Língua 
Portuguesa 

Vídeo aula link: https://youtu.be/JiDCJdUyZfs 
e na Plataforma Iônica. 
 
Atividade na apostila, arquivo com orientação 
anexado na Plataforma Iônica. 
 
Correções das atividades, arquivo enviado no 
grupo do WhatsApp no dia 22/05/2020. 
 

Gênero textual: noticia. 
 

 Geografia Vídeo aula link:  
https://youtu.be/p5EghUOLFpc  e na 
Plataforma Iônica. 
 
Atividades online na Plataforma Iônica.  
 

Trabalho por toda parte. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JiDCJdUyZfs
https://youtu.be/p5EghUOLFpc


 

 
 

 

ATIVIDADES REMOTASM 

 

Turma: 3º ano 

Sexta-feira: 29/05/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 
Matemática Atividade na apostila, arquivo com orientação 

anexado na Plataforma Iônica. 
 
Correções das atividades, arquivo enviado no 
grupo do WhatsApp no dia 23/05/2020. 
 

Subtração com 
reagrupamento. 

 Língua 
Portuguesa 

Atividade no caderno, arquivo com orientação 
anexado na Plataforma Iônica. 
 
 

Gênero textual: notícia. 
 

 
Arte Arquivo com orientação para realização do 

trabalho anexado na Plataforma Iônica. 
 
Trabalho avaliativo, arquivo anexado na 
Plataforma Iônica. 

Artes visuais. 

 

 


