
 

 

ATIVIDADES REMOTASM 

Turma:  3º ano 

Segunda-feira   17/08/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

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

Medindo o tempo no    
relógio. 

 Língua 
Portuguesa Vídeo aula link https://youtu.be/a1CcUu6SduI e na      

Plataforma Iônica. 

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

Oxítonas, paroxítonas e   
proparoxítonas. 

 Ensino 
Religioso Atividades na apostila, arquivo com orientação anexado na        

Plataforma Iônica. 

Perdão. 

 Educação 
Física 

Vídeo aula na Plataforma Iônica 
https://www.youtube.com/watch?v=hgJMxWobrtU  

Brincadeiras e jogos   
populares 

     
 

Terça-feira   18/08/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática 
Vídeo aula link https://youtu.be/2di0bpvSa_E e na      
Plataforma Iônica. 

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

Medindo o tempo no    
calendário. 

https://youtu.be/a1CcUu6SduI
https://www.youtube.com/watch?v=hgJMxWobrtU
https://youtu.be/2di0bpvSa_E


 Língua 
Portuguesa Atividades na apostila, arquivo com orientação anexado       

na Plataforma Iônica. 
Oxítonas, paroxítonas e   
proparoxítonas. 

 
Ciências Vídeo aula link https://youtu.be/Ry2bMroleOU e na      

Plataforma Iônica. 

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

A luz e os objetos. 

 

 

 

 

Quarta-feira   19/08/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

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

Medindo o tempo no    
calendário. 

 Língua 
Portuguesa Atividades na apostila, arquivo com orientação      

anexado na Plataforma Iônica. 
OPEE: erros e medos. 

 História 
Vídeo aula link https://youtu.be/F-UjPrFpMpo e na      
Plataforma Iônica. 

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

As diferentes profissões   
– trabalho no campo e     
nas cidades. 

 Língua Inglesa Vídeo Aula na Plataforma Iônica 

Apostila página 76 

Profissões 

 

 

Quinta-feira   20/08/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática 
Vídeo aula link https://youtu.be/1PqYHJj-et0 e na      
Plataforma Iônica. 

Medindo com o corpo e     
centímetro e milímetro. 

https://youtu.be/F-UjPrFpMpo
https://youtu.be/1PqYHJj-et0


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

 

 Língua 
Portuguesa Atividade arquivo com orientação anexado na      

Plataforma Iônica 
Reconto: folclore  
brasileiro. 

 

 Geografia 
Vídeo sobre a relação do povo indígena com a         
natureza, link https://youtu.be/OQuWV-AATHw e na     
Plataforma Iônica. 

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

Os indígenas e a    
transformação da  
natureza. 

 

Sexta-feira   21/08/2020  

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

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

Centímetro e milímetro. 

 Língua 
Portuguesa Atividade com arquivo com orientação anexado na       

Plataforma Iônica. 
Reconto: folclore  
brasileiro. 

 Arte 
Vídeo aula link https://youtu.be/mq6IpFP5U1w e na      
Plataforma Iônica. 

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

Danças do mundo. 

 

 

https://youtu.be/OQuWV-AATHw
https://youtu.be/mq6IpFP5U1w

