
 
 

ATIVIDADES REMOTASM 

Turma:     3º ano 

Segunda-feira  01/06/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática  Vídeo aula link https://youtu.be/x2K8KWF0NsQ e na Plataforma 
Iônica. 
 
Atividades na apostila, página 94, arquivo com orientação 
anexado na Plataforma Iônica. 
 
Atividades no caderno, arquivo com orientação anexado na 
Plataforma Iônica. 
 
Jogo educativo pelo link: 
http://www.escolagames.com.br/jogos/tabuadaDino/?deviceTyp
e=computer 
 
Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 
whatsapp. 
 

 Multiplicação por 6, 7, 8 e 
9. 

 Língua 
Portuguesa 

Vídeo aula link https://youtu.be/GVPK7nkzDxA e na Plataforma 
Iônica. 
 
Atividades na apostila, página 23, 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. 
 

Substantivo no dicionário. 

 Ensino 
Religioso 

Atividades no caderno, arquivo com orientação anexado na 
Plataforma Iônica. 
 
Correção será feita no retorno das aulas presenciais. 
 

Amor ao próximo. 

     

 

https://youtu.be/x2K8KWF0NsQ
http://www.escolagames.com.br/jogos/tabuadaDino/?deviceType=computer
http://www.escolagames.com.br/jogos/tabuadaDino/?deviceType=computer
https://youtu.be/GVPK7nkzDxA


 
 

ATIVIDADES REMOTASM 

Turma: 3º ano 

Terça-feira   02/06/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática 

 

Atividades na apostila, páginas 95 e 96, arquivo com 
orientação anexado na Plataforma Iônica. 
 
Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 
whatsapp. 
 

Multiplicação por 6, 7, 8 e 
9. 

 Língua 
Portuguesa 

Atividades na apostila, páginas 24 e 25, arquivo com 
orientação anexado na Plataforma Iônica. 
 
Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 
whatsapp. 
 

Substantivo no dicionário. 

 Ciências Vídeo aula link https://youtu.be/xgBieztCQ08 e na 
Plataforma Iônica. 
 
Atividades na apostila, páginas 190 e 191, arquivo com 
orientação anexado na Plataforma Iônica. 
 
Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 
whatsapp. 
 

Água da superfície da 
Terra e água subterrânea. 

 Inglês Vídeo aula - Apostila páginas 41, 42, 43 e 44 
https://youtu.be/2NhKft4-wkw  

Características do corpo 
humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xgBieztCQ08
https://youtu.be/2NhKft4-wkw


 

 
 

ATIVIDADES REMOTASM 

Turma: 3º ano 

Quarta-feira   03/06/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática Atividades na apostila, páginas 97 e 98, arquivo com 
orientação anexado na Plataforma Iônica. 
 
Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 
whatsapp. 
  

Multiplicação por 6, 7, 
8 e 9. 

 Língua 
Portuguesa 

Atividades na apostila, página 26, arquivo com 
orientação anexado na Plataforma Iônica. 
 
Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 
whatsapp. 
 

Substantivo no 
dicionário. 

 História Vídeo aula link https://youtu.be/XsY-NA9SYdY e na 
Plataforma Iônica. 
 
Atividades na apostila, páginas 270, 271, 273 e 274, 
arquivo com orientação anexado na Plataforma Iônica. 
 
Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 
whatsapp. 
 

As cidades e seu 
patrimônio cultural. 

 Ed. Física Videoaula 

https://studio.youtube.com/video/dS02PYyfEvI/edit 

Dança 

 

 

 

 

https://youtu.be/XsY-NA9SYdY


 

 
 

ATIVIDADES REMOTASM 

Turma: 3º ano 

Quinta-feira   04/06/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática Atividades na apostila, página 99, arquivo com 
orientação anexado na Plataforma Iônica. 
 
Jogo educativo pelo link: 
https://www.tabuadademultiplicar.com.br/teste-de-
tempo/ 
 
Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 
whatsapp. 
 

Multiplicação por 6, 7, 
8 e 9. 

 Língua 
Portuguesa 

Vídeo aula link https://youtu.be/BfiLmQzmAxc e na 
Plataforma Iônica. 
 
Atividades na apostila, páginas 30, 31, 32 e 33, arquivo 
com orientação anexado na Plataforma Iônica. 
 
Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 
whatsapp. 
 

Gênero textual: 
biografia. 

 Geografia Vídeo aula link https://youtu.be/Y557fi71WcU e na 
Plataforma Iônica. 
 
Atividades na apostila, páginas 276 e 277, arquivo com 
orientação anexado na Plataforma Iônica. 
 
Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 
whatsapp. 
 

O trabalho e as 
atividades econômicas. 

 

 

https://www.tabuadademultiplicar.com.br/teste-de-tempo/
https://www.tabuadademultiplicar.com.br/teste-de-tempo/
https://youtu.be/BfiLmQzmAxc
https://youtu.be/Y557fi71WcU


 
 

ATIVIDADES REMOTASM 

Turma:  3º ano 

Sexta-feira   05/06/2020  

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática Atividades no caderno, arquivo com orientação 
anexado na Plataforma Iônica. 
 
Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 
whatsapp. 
 

Multiplicação por 6, 7, 
8 e 9. 

 Língua 
Portuguesa 

Atividades na apostila, páginas 33 e 34, arquivo com 
orientação anexado na Plataforma Iônica. 
 
Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 
whatsapp. 
 

Interpretação de texto: 
biografia de Ruth 
Rocha. 

 Arte Vídeo aula link https://youtu.be/uMBEjjUpZvw e na 
Plataforma Iônica. 
 
Atividades na apostila, páginas 38 e 39, arquivo com 
orientação anexado na Plataforma Iônica. 
 
Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 
whatsapp. 
 

Grafismo indígena 

 

 

https://youtu.be/uMBEjjUpZvw

