
        

 

  

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA 

Professora: DÉBORA DE ANDRADE Ano/Turma:         3* ANO A 

                           

SEGUNDA 
 

Data:23/03 
 

TERÇA 
 

Data:24/03 

QUARTA 
 

Data: 25/03 

QUINTA 
 

Data:26/03 

SEXTA 
 

Data:27/03 

ATIVIDADE 1 
 
PORTUGUÊS  
Folha em anexo para o 
caderno (anexo1) 
ENCONTRE O PAR 
Vamos participar do desafio 

“Encontre o par”. O objetivo da 

atividade é ligar cada ação (verbo 

no infinitivo) à sua respectiva 

ordem (verbo no imperativo), 

formando assim o par adequado. 

Primeiro faça a leitura de todas 

as palavras apresentadas, a 

seguir construa no seu caderno 

uma tabela, onde de um lado 

você vai anotar as AÇÕES e do 

outro as ORDENS, como no 

exemplo a seguir:  

 

ATIVIDADE 1 
 
MATEMÁTICA 
Folha em anexo para o 
caderno (anexo 3) 
ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO E 
ARREDONDAMENTO. 
Vamos treinar mais um 
pouquinho as continhas de 
adição com reserva (o vai 1 
para cima) e a subtração 
com reagrupamento (o 
empresta 1).  
Lembrando que se tiver 
dúvidas de como fazer vou 
colocar aqui o vídeo da 
atividade anterior de 
subtração e vou colocar 
também um de adição 
explicando como se faz. 

ATIVIDADE 1 
 
PORTUGUÊS  
Folha em anexo para o 
caderno (anexo2) 
TAÇA SUSPIRO 

Nessa receita algumas 
ações (verbos) foram 
retiradas do texto e que 
caberá a cada um vencer 
o desafio de colocá-las de 
volta na receita, tornando 
o modo de preparo 
compreensível e coerente. 
Essa listagem abaixo são 
as palavras que estão 
faltando na receita: 
(1) MISTURAR 
(2) LAVAR 
(3) RESERVAR 

ATIVIDADE 1 
 
MATEMÁTICA 
Folha em anexo para o 
caderno (anexo 4) 
LEITURA DE GRAFICO 

Aqui vamos interpretar 
um gráfico sobre o tempo 
de vida de uns animais. 
Preste atenção as barras 
para responder 
corretamente. 
 
 
Assista a leitura de um 

livro lindo, feita com todo 

carinho por nossa 

bibliotecária Raquel, 

especialmente para você: 

“Poesia na varanda”. 

ATIVIDADE 1 
 
PORTUGUÊS  
Atividade para o 
caderno 
Com as palavras abaixo 
vamos relembrar o que 
é dígrafo. 
Na lista de palavras que 
você vai copiar no 
caderno, circule o 
dígrafo e depois separe 
as sílabas. 
REPOLHO 
FARINHA 
PALHAÇO 
SILHUETA 
CHARRETE 
COQUELUCHE 
ILHA 



        

 

  

 

AÇÃO ORDEM 

mexer mexa 

 

 

Para a atividade de 
arredondamento, preste 
atenção qual é a casa 
pedida, da centena ou 
dezena. 
 
LINKS VIDEO AULA 
 

https://www.youtube.com/

watch?v=Jjw9vnfsUAA&t=6s 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=rGE5j_s8r0Y 

 
 

(4) CORTAR 
(5) DEIXAR 
(6) COLOCAR 
(7) DISTRIBUIR 
(8) DECORAR 
(9) SERVIR 

 
Vocês deverão reescrever no 
caderno o modo de preparo 
desta receita, substituindo os 
numerais lá escritos pelas 
ordens correspondentes às 
ações indicadas na listagem. 
Depois leia a receita em voz 
alta para perceber se ela 
está compreensível. 

 

Disponível em: 
https://www.youtube.com/
watch?v=NqCYDBXGj5g&
feature=youtu.be  
 
 
 
 

CHUVEIRO 
NINHO 
MINHOCA 
ORELHA 
CACHORRO 

ATIVIDADE 2 

LIVRO DE GEOGRAFIA 

PÁGINAS 24 e 25 

 

 

 

ATIVIDADE 2 

LIVRO DE CIÊNCIAS 

PÁGINAS 12,13,14 e 15 

 

 

 

ATIVIDADE 2 

ARTES 

LIVRO FAMÍLIA 
CONCERTO 

  

 

 

ATIVIDADE 2 

LIVRO DE HISTÓRIA  

PÁGINAS 24 E 25 

 

ATIVIDADE 2 

MATEMÁTICA 

NO CADERNO 

Copiar e responder a 
atividade no caderno 
para relembrar números 
romanos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jjw9vnfsUAA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Jjw9vnfsUAA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=rGE5j_s8r0Y
https://www.youtube.com/watch?v=rGE5j_s8r0Y
https://www.youtube.com/watch?v=NqCYDBXGj5g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NqCYDBXGj5g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NqCYDBXGj5g&feature=youtu.be


        

 

  

Imagine que você quer 
mostrar a sua escola para um 
amigo, mas você não conhece 
o caminho. Como é possível 
descobrir o melhor caminho/ 
E se quando você fosse pedir 
ajuda a pessoa não soubesse 
o caminho/ 
Se tivéssemos um mapa no 
centro da cidade, poderíamos 
pesquisar/ 
Na internet conseguiríamos 
ver o mapa e a localização da 
sua escola/ 
Agora você pode perceber 
como os mapas nos ajudam e 
as diversas formas de 
encontrar um mapa. 
Nessa atividade você vai ver 
as outras utilidades de um 
mapa. Na página 25 você terá 
que observar ao logo do seu 
final de semana as vezes que 
você e sua família usaram um 
mapa. 
Dica: Aproveite esse tempo 
em casa e que tal brincar com 
a família de caça ao tesouro/ 

 

 

 

Nessas páginas de 
atividade você fará grandes 
descobertas, como se fosse 
um verdadeiro cientista. 
Através de experiências 
você poderá comprovar o 
calor e a energia, os 
espelhos e a luz e para 
finalizar o arco-íris,  

Nas páginas 12 e 13 vai 
conhecer sobre a luz e os 
tipos de objetos, opaco e 
translúcido, realize a 
experiência para 
compreender a diferença de 
cada um. 

Nas páginas 14 e 15, após 
terem compreendido a 
diferença entre opaco e 
translúcido, vamos ver 

Esta semana vamos 
começar com a leitura do 
livro Família Concerto, leia 
com atenção, para captar 
a ideia principal do texto, 
depois releia e observe se 
você deixou escapar 
algum detalhe da história. 

Para as próximas 
semanas enviarei as 
atividades que vamos 
produzir seguindo a leitura 
desse livro. 

 

Quem representa quem: 

Após observar os índios 
das fotografias 
representadas no livro, 
diga o que mais te 
surpreendeu. 

Você sabia que os índios 
exercem funções 
(trabalham) além de 
serem índios/  

Eles estão envolvidos em 
trabalhos para 
representar a 
comunidade indígena, 
para serem reconhecidos 
pela sociedade. Hoje, já 
trabalham, escrevem 
livros, ajudam em 
organizações e outras. 

Responda com a 
numeração romana: 
 
O dia em que você 
nasceu: 
O ano em que você 
nasceu: 
O ano em que estamos: 
O ano em que o Brasil 
foi descoberto: 
O número de alunos da 
sua sala: 
 

 

 

 



        

 

  

Você pode usar um mapa para 
esconde-lo e depois encontra-
lo. 

sobre o calor que alguns 
materiais possam guardar. 
E para finalizar a refração e 
a reflexão da luz. 

Separe os materiais e faça 
o que o livro pede.  

E você; pense nas 
mudanças que sofreu 
com o tempo, sempre 
teve os mesmos hábitos/ 

Ao longo da vida você 
incluiu novos hábitos no 
seu cotidiano/ 

Você acha que eles se 
tornam menos indígenas 
por terem essas funções/ 

Agora faça a página 25 
pensando na melhor 
maneira de se 
representar. Não 
esqueça da legenda. 

INGLÊS 

Como foi essa primeira semana 
de estudos? Espero que na 
medida do possível tudo esteja 
bem. Vamos dar continuidade ao 
nosso tema visto em sala de 
aula. Lembra que falávamos 
sobre a Green Birthday Party 
(aquela que é feita com poucos 
recursos, brincadeiras variadas  

INGLÊS 

Hoje é o momento de juntar a 

família e brincar com a 

brincadeira que você 

pesquisou. Espero que vocês 

se divirtam de montão. 

INGLÊS 

Além dessas brincadeiras 

acima, será que podemos 

fazer outras brincadeiras. 

Você conhece alguma 

diferente? Pergunte a seus 

familiares como eram as no 

tempo deles. O que eles 

faziam? Como se divertiam? 

INGLÊS 

Um dos pontos do Green 

Birthday Party é o Gift 

muito especial preparado 

por você para aquela 

pessoa especial. Mas aqui 

o gift é feito por você 

mesmo com objetos que 

temos em casa. Utilizando 

INGLÊS 

Assista ao vídeo abaixo 
para praticar o listening.  
https://www.youtube.com/
watch?v=Oonrno3lwh4 
(Caillou Birthday party)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Oonrno3lwh4
https://www.youtube.com/watch?v=Oonrno3lwh4


        

 

  

para gerar pouco lixo)? Vamos 
retomar esse ponto.    
 
Uma das formas de fazer uma 
Green Birthday Party é preparar 
para seus convidados 
brincadeiras diferentes e 
divertidas ao invés daqueles 
brinquedos grandes. Exemplo 
Hopscotch, musical chairs, 
charades, capture the flag. 
Escolha uma dessas 
brincadeiras, faça uma pesquisa 
na internet e descubras quais são 
elas e em uma folha avulsa faça 
suas anotações.    
 

Será que sobrava muito lixo? 

Faça essas perguntas e 

outras que você achar 

interessante para descobrir 

as diferenças nas Birthday 

Parties de hoje e das de 

antigamente. Escreva suas 

observações na folha avulsa 

da pesquisa do dia 23/03. 

retalhos de papeis, tecidos, 

material reciclado entre 

outros materiais. Pode ser 

até um belo desenho. 

Pense em um amigo 

especial da sua sala. Use 

sua imaginação e crie um 

gift especial para essa 

pessoa. Assim que 

retornarmos as aulas esse 

gift será entregue para seu 

amigo ou amiga. 

 

 

 



        

 

  

 

ATIVIDADE 1 PORTUGUÊS - DATA 23/03/2020 – ENCONTRE O PAR. 
(anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

  

ATIVIDADE 1 PORTUGUÊS - DATA 25/03/2020 – TAÇA SUSPIRO. 

(anexo 2) 

 

 

  



        

 

  

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 24/03/2020  

ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO E ARREDONDAMENTO (ANEXO 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

  

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

24/03/2020 

ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO E ARREDONDAMENTO 

(ANEXO 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

  

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

26/03/2020 

ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO E ARREDONDAMENTO 

(ANEXO 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


