
 

 

 

ATIVIDADES REMOTASM 

Turma:  3º ano 

Segunda-feira  22/06/2020 

  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 na apostila, arquivo com orientação anexado na        

Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

G e J. 

 Ensino 
Religioso 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. 

Amor ao próximo. 

 Educação 
Física 

Vídeo aula na plataforma Iônica Danças do Brasil 

     
 

 

 



Terça-feira   23/06/2020 

  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 Vídeo aula link https://youtu.be/_F2eB2vSwXU 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. 

Gênero textual: guia de    
uso. 

 Ciências 
Vídeo aula link https://youtu.be/xPYXjZeC8gc e na      
Plataforma Iônica. 

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

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Poluição do ar atmosférico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_F2eB2vSwXU
https://youtu.be/_F2eB2vSwXU
https://youtu.be/xPYXjZeC8gc
https://youtu.be/xPYXjZeC8gc


Quarta-feira   24/06/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática 
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. 

Ideias da divisão. 

 Língua 
Portuguesa Atividades na apostila, 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/5RJIxSvRrqk e na      
Plataforma Iônica. 

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

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Convivendo no trânsito. 

 Língua Inglesa Vídeo aula na Plataforma Iônica 

Apostila páginas 56, 57, 58 e 59. 

https://youtu.be/FPppJsJXaSc  

Estabelecimentos 
comerciais e  
preposições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5RJIxSvRrqk
https://youtu.be/5RJIxSvRrqk
https://youtu.be/FPppJsJXaSc


Quinta-feira   25/06/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática 
Vídeo aula link https://youtu.be/0fGtgcyMPYw e na      
Plataforma Iônica. 

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. 

Ideias da divisão. 

 Língua 
Portuguesa Atividades na apostila, arquivo com orientação      

anexado na Plataforma. 

  
Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 
whatsapp. 

Interpretação de texto. 

 Geografia 
Vídeo aula link https://youtu.be/xPYXjZeC8gc e na      
Plataforma Iônica. 

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

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

O trabalho modifica a 
paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0fGtgcyMPYw
https://youtu.be/0fGtgcyMPYw
https://youtu.be/xPYXjZeC8gc
https://youtu.be/xPYXjZeC8gc


Sexta-feira   26/06/2020  

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática 
Vídeo aula link https://youtu.be/UTjOlBcHcYg 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. 

Divisão exata e não 
exata. 

 Língua 
Portuguesa Vídeo aula link https://youtu.be/5R71gIdzqWI e na      

Plataforma Iônica. 

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

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do        
whatsapp. 

Interpretação de texto. 

 Arte 
Vídeo aula link https://youtu.be/54Budk9CAds e na      
Plataforma Iônica. 

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

 Correção no retorno das aulas presenciais. 

As cidades e a Arte. 

 

 

https://youtu.be/UTjOlBcHcYg
https://youtu.be/UTjOlBcHcYg
https://youtu.be/5R71gIdzqWI
https://youtu.be/5R71gIdzqWI
https://youtu.be/54Budk9CAds
https://youtu.be/54Budk9CAds

