
 

 

 

ATIVIDADES REMOTASM 

Turma:  3º ano 

Segunda-feira  15/06/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática 
Vídeo aula link https://youtu.be/oes2DBX9UN4 e na Plataforma       
Iônica. 

Atividades na apostila, páginas 108 e 109, 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. 

Ideias da divisão. 

 Língua 
Portuguesa Atividades na apostila, páginas 42 e 43, arquivo com orientação          

anexado na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Autobiografia. 

 Ensino 
Religioso Atividades na apostila, página 76, 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. 

Amor ao próximo. 

 Educação 
Física Atividade prática com vídeo aula no youtube 

Esportes de taco 

     

https://youtu.be/oes2DBX9UN4


 

Terça-feira   16/06/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática 
Vídeo aula link https://youtu.be/48VmVk8xzjA e na      
Plataforma Iônica. 

Atividades na apostila, página 110, 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. 

Ideias da divisão. 

 Língua 
Portuguesa Vídeo aula link https://youtu.be/_6O68zN3qt8 e na      

Plataforma Iônica. 

Atividades na apostila, páginas 44 e 45, 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. 

G e J. 

 Ciências 
Vídeo aula link https://youtu.be/toy4GqOwQ_4 e na      
Plataforma Iônica. 

Atividades na apostila, páginas 207 e 208, arquivo com         
orientação anexado na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Atmosfera terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/48VmVk8xzjA
https://youtu.be/_6O68zN3qt8
https://youtu.be/toy4GqOwQ_4


Quarta-feira   17/06/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

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

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Ideias da divisão. 

 Língua 
Portuguesa Atividades no caderno, arquivo com orientação      

anexado na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp 

Interpretação de texto. 

 História 
Vídeo aula link https://youtu.be/PFabdo38SVg e na      
Plataforma Iônica. 

Atividades na apostila, páginas 241, 242 e 243, arquivo         
com orientação anexado na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Meios de transporte no    
passado. 

 Língua Inglesa Vídeo Aula 

Apostila páginas 52, 53, 54 e 55. 

https://youtu.be/gE1YlLUANOU  

Estabelecimentos 
comerciais, residenciais  
e industriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/PFabdo38SVg
https://youtu.be/gE1YlLUANOU


Quinta-feira   18/06/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

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

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Ideias da divisão. 

 Língua 
Portuguesa Atividades no caderno, arquivo com orientação      

anexado na Plataforma Iônica. 

 
Correção no retorno das aulas presenciais. 

Produção de texto: 
biografia. 

 Geografia 
Vídeo aula link https://youtu.be/-qGagH7IJiA e na      
Plataforma Iônica. 

Atividades na apostila, páginas 280 e 281, arquivo com         
orientação anexado na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

O trabalho e os 
profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-qGagH7IJiA


Sexta-feira   19/06/2020  

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

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

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Ideias da divisão. 

 Língua 
Portuguesa Atividades no caderno, arquivo com orientação      

anexado na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

G e J. 

 Arte 
Vídeo aula link https://youtu.be/egd9GAHdFsc e na      
Plataforma Iônica. 

Atividades na apostila, página 51, arquivo com       
orientação anexado na Plataforma Iônica. 

Correção no retorno das aulas presenciais. 

Artes visuais: figura   
humana. 

 

 

https://youtu.be/egd9GAHdFsc
https://youtu.be/egd9GAHdFsc

