
 
 

 

ATIVIDADES REMOTASM 

 

Turma:  3º ano 

Segunda-feira  08/06/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática 
Vídeo aula link https://youtu.be/HqB8bjI3sOU e na Plataforma 

Iônica. 

Atividades na apostila, páginas 100, 101 e 102, arquivo com 

orientação anexado na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 

whatsapp. 

 

 Multiplicação por 10 e por 
0. 

 Língua 
Portuguesa Atividades na apostila, página 35, arquivo com orientação 

anexado na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 

whatsapp. 

 

Interpretação de texto: 
biografia de Ruth Rocha. 

 Ensino 
Religioso Atividades na apostila, página 75, arquivo com orientação 

anexado na Plataforma Iônica. 

Correção será feita no retorno das aulas presenciais. 

 

Amor ao próximo.  

 Educação 
Física Vídeo aula do youtube. 

Expressão corporal e ritmo 

     

https://youtu.be/HqB8bjI3sOU
https://youtu.be/HqB8bjI3sOU


 

Terça-feira   09/06/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática 

 

Vídeo aula link https://youtu.be/LwdBK7EKG2k e na 

Plataforma Iônica. 

Atividades na apostila, página 104, 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. 

 

Multiplicação sem 
reagrupamento. 

 Língua 
Portuguesa Vídeo aula link https://youtu.be/kO5fC-LdCVc e na Plataforma 

Iônica. 

Atividades na apostila, páginas 37, 38 e 39, arquivo com 

orientação anexado na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 

WhatsApp. 

 

Graus do substantivo. 

 Ciências 
Vídeo aula link https://youtu.be/8iAfvpQnV7c e na Plataforma 

Iônica. 

Atividades na apostila, páginas 197 e 198, arquivo com 

orientação anexado na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 

WhatsApp. 

 

Poluição da água. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/LwdBK7EKG2k
https://youtu.be/LwdBK7EKG2k
https://youtu.be/kO5fC-LdCVc
https://youtu.be/kO5fC-LdCVc
https://youtu.be/8iAfvpQnV7c
https://youtu.be/8iAfvpQnV7c


Quarta-feira   10/06/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática 
Atividades na apostila, páginas 105 e 106, arquivo com 

orientação anexado na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 

whatsapp. 

 

Multiplicação sem 
reagrupamento. 

 Língua 
Portuguesa Atividades na apostila, páginas 39, 40 e 41, arquivo com 

orientação anexado na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 

whatsapp. 

 

Graus do substantivo. 

 História 
Vídeo aula link https://youtu.be/dGL-dpRyd-o e na 

Plataforma Iônica. 

Atividades na apostila, páginas 237, 238 e 239, arquivo 

com orientação anexado na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 

whatsapp. 

 

Meios de transporte. 

 Língua Inglesa Vídeo aula 

Apostila páginas 45,46, 47 50 e 51 

https://youtu.be/dOqKdk3eO5M  

Verbo “There to be” 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dGL-dpRyd-o
https://youtu.be/dGL-dpRyd-o
https://youtu.be/dOqKdk3eO5M


Quinta-feira   11/06/2020 

  Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

 Matemática 
FERIADO 

 

 Língua 
Portuguesa FERIADO 

 

 Geografia 
FERIADO 

 

 

Sexta-feira   12/06/2020  

  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: operações 
e situações problemas. 

 Língua 
Portuguesa Atividades no caderno, arquivo com orientação anexado 

na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 

whatsapp. 

 

Graus do substantivo. 

 Arte 
Vídeo aula link https://youtu.be/00TbffSgVMM e na 

Plataforma Iônica. 

Atividades na apostila, página 44, arquivo com 

orientação anexado na Plataforma Iônica. 

Correções das atividades, arquivo enviado no grupo do 

whatsapp. 

 

Criadores de formas: 
cubismo. 

https://youtu.be/00TbffSgVMM
https://youtu.be/00TbffSgVMM


 

 


