
 

 

  

ROTEIRO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA 

Professora: DÉBORA KUBOTA Ano/Turma: 3º A 

                           

SEGUNDA 
Data: 30/03 

TERÇA 
Data: 31/03 

ATIVIDADE 1 

VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 
Hoje vamos começar com a verificação de aprendizagem que já foi 
enviada para você. 
Tenha calma, concentre-se para conseguir lembrar de tudo o que já 
vimos desde o início do ano.  
Quando você terminar, peça para a mamãe fotografar as respostas e 
me enviar no e-mail: 3a.ef@icjcoracaodejesus.com.br 
 
Boa sorte! 

ATIVIDADE 1 

MATEMÁTICA 

 
 

 
 

TERMOS DA ADIÇÃO E DA SUBTRAÇÃO. 

 
Assim como as partes do corpo tem nome, nas continhas cada 
parte dela também tem. 
Observe bem, pois iremos usar muito esse termos, e perceba que 
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na adição eles tem um nome e na subtração outro. 
Continue treinando as adições e subtrações com reagrupamento.  
 

ATIVIDADE 2 

LIVRO DE GEOGRAFIA 

PÁGINAS 26 e 27 

 
 

REGISTRO DE VIAGEM 
 

Nessas duas páginas de atividades haverá uma revisão do conteúdo 
que vimos, sobre cartografia e uso dos mapas. 
Tenho certeza que você vai conseguir responder. 

ATIVIDADE 2 

LIVRO DE CIÊNCIAS 

PÁGINAS 16, 17, 18 e 19 

 

 
 

FORMANDO ARCO-ÍRIS 
 
Você já viu um arco-íris no céu? 
E como se forma um arco-íris, você sabe me dizer? 
Aqui nessas páginas você poderá fazer um principio de arco Iris e 
em seguida você vai responder as perguntas. 
Nas outras duas páginas, você fará uma revisão dos conteúdos que 
já vimos, lembre-se das experiências que você já fez para te ajudar 
a responder. 
 
Aqui tem dois links bem bacanas com experiência e explicação do 



 

 

  

arco-íris. Vamos assistir! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sCeStUkM2IA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tW819inM4hg 
 

Inglês  

Hello Turminha linda que tanto amo!!! Vamos para mais duas atividades para 

essa semana?  

Vamos finalizar nossa atividade de craft da última semana.  

Como está ficando sua Family Tree? Quando voltarmos quero muito ver sua 

atividade. 

Inglês  

Faremos um desafio. Hoje você vai escolher uma pessoa da sua família e 

ensinará a ela pelo menos 3 coisas que você aprendeu sobre Membros 

da Família ou Green Birthday Party. Pode ser somente o vocabulário ou 

uma sentença até mesmo um fato curioso. Depois faça um registro de 

como foi essa experiência.  

Para os papais: Segue alguns sites com ideias muito legais para fazer 

com os pequenos. (somente sugestões) 

Family Disney- https://family.disney.com/crafts/ 

Super Simple Learning- https://supersimple.com/content-type/crafts/ 

Story Time in English 

https://mailchi.mp/89fb9625f099/membershipstorytime 

International School APP (nas lojas de aplicativos) 

Um grande beijo e boas férias!!!  

 Teacher Ana Lúcia Delgado 
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