
 

 

ATIVIDADES REMOTASM 

Turma:  3º ano 

Segunda-feira  29/06/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática 
Atividades no caderno, arquivo com orientação anexado       
na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Divisão exata e não    
exata. 

  

 Língua 
Portuguesa Vídeo aula link https://youtu.be/x3NDGXgMvQY e na      

Plataforma Iônica. 

Atividades na apostila, arquivo com orientação anexado na        
Plataforma Iônica. 

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

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Formação das palavras:   
prefixo. 

 Ensino 
Religioso Vídeo link https://youtu.be/2FdRN2cr3Tc e na Plataforma      

Iônica. 

Atividades na apostila, arquivo com orientação anexado na        
Plataforma Iônica. 

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

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Honestidade. 

 Educação 
Física 

Vídeo aula na plataforma 

https://www.youtube.com/watch?v=aZvVmqnopVA 

Esporte de campo/taco  

https://youtu.be/x3NDGXgMvQY
https://youtu.be/2FdRN2cr3Tc
https://youtu.be/2FdRN2cr3Tc


     
 

Terça-feira   30/06/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática 
Atividades na apostila, arquivo com orientação anexado       
na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Divisão exata e não 
exata. 

 Língua 
Portuguesa Atividades na apostila, arquivo com orientação anexado       

na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Formação das palavras:   
prefixo. 

 Ciências 
Vídeo aula link https://youtu.be/G_nSMJsd-wo e na      
Plataforma Iônica. 

Atividades na apostila, arquivo com orientação anexado       
na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

A luz solar e a vida na       
Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/G_nSMJsd-wo
https://youtu.be/G_nSMJsd-wo


Quarta-feira   01/07/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática 
Atividades na apostila, arquivo com orientação      
anexado na Plataforma Iônica 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Divisão exata e não 
exata. 

 Língua 
Portuguesa Vídeo aula link https://youtu.be/J-oK6xcTie8 e na      

Plataforma Iônica. 

Atividades na apostila, arquivo com orientação      
anexado na Plataforma Iônica. 

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

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Formação das palavras:   
sufixo. 

 História 
Vídeo aula link https://youtu.be/eso-9xOmwnA e na      
Plataforma Iônica. 

Atividades na apostila, arquivo com orientação      
anexado na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Meios de comunicação. 

 Língua Inglesa Vídeo aula na Plataforma Iônica 

https://youtu.be/Xn1D2Zz-ATs  

Meios de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/J-oK6xcTie8
https://youtu.be/eso-9xOmwnA
https://youtu.be/Xn1D2Zz-ATs


Quinta-feira   02/07/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática 
Atividades no caderno, arquivo com orientação      
anexado na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Divisão exata e não 
exata. 

 Língua 
Portuguesa Atividades na apostila, arquivo com orientação      

anexado na Plataforma. 

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

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Formação das palavras: 
sufixo. 

 Geografia 
Vídeo aula link https://youtu.be/c4jONjSOdFE e na      
Plataforma Iônica. 

Trabalho avaliativo, arquivo com orientação anexado      
na Plataforma Iônica. 

Serviços públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/PmqCpEx3na4
https://youtu.be/c4jONjSOdFE


Sexta-feira   03/07/2020  

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática 
Atividades no caderno, arquivo com orientação      
anexado na Plataforma Iônica. 

  

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Divisão exata e não 
exata. 

 Língua 
Portuguesa Atividades na apostila, arquivo com orientação      

anexado na Plataforma Iônica. 

  

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Prefixo e sufixo. 

 Arte 
Atividades na apostila, arquivo com orientação      
anexado na Plataforma Iônica. 

  

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Mosaico. 

 

 


