
          

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA 

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

                           

QUARTA 
 

Data: 18/03 
 

QUINTA 
 

Data:19/03 

SEXTA 
 

Data:20/03 

ATIVIDADE 1 

LIVRO DE PORTUGUÊS  

PÁGINAS 36 E 37 

 

Verbos no modo imperativo. 

Os verbos nos modos imperativos servem para 

dar ordens. Quando estamos seguindo uma 

receita não podemos deixar quem está fazendo 

com dúvidas se deve ou não juntar, misturar um 

ingrediente no outro, por isso usamos os verbos 

no Modo Imperativo, para que as pessoas sigam 

as “ordens” ou melhor os passos das receitas 

corretamente.  

Ao realizar a atividade vocês poderão perceber 

esses verbos e quando devemos usá-los, como 

no exemplo: MEXA ainda quente e ADICIONE o 

ATIVIDADE 1 

Antes de iniciar seus estudos, assista a essa 

vídeo-aula sobre subtração com 

reagrupamento. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Jjw9vnfsUAA>. 

  

LIVRO DE MATEMÁTICA 

PÁGINAS 35, 36 E 37 

 

Subtração com 

reagrupamento. 

Procure usar o material 

dourado que você tiver 

em casa para entender 

essa matéria, caso não 

tenha, pode usar um 

objeto no local para representar, ou usar do 

material de apoio da página 249, mas lembre-se 

de guardar bem pois será usado em outros 

ATIVIDADE 1 

LIVRO DE PORTUGUÊS  

PÁGINAS 38 E 39 

 

Verbos no modo imperativo.  

(afirmativo e negativo) 

Continuamos estudando os verbos no 

modo imperativo, que indica ordem, 

conselho, pedido. 

Na primeira parte, vamos comparar os 

verbos no INFINITIVO (que são como 

eles aparecem no dicionário, não 

revelam nem a pessoa nem a ação, 

terminados em AR-ER-IR.) e os verbos 

no modo imperativo (traz sentido de 

ordem, mandamento, pedido). 

https://www.youtube.com/watch?v=Jjw9vnfsUAA


sal. Os dois verbos estão no imperativo 

afirmativo. 

momentos e também, deixarei um link para 

ajudar na explicação. 

Vamos relembrar como foi explicado na sala, 

que você precisa pagar a cantina e não tem 

dinheiro suficiente, então pedimos emprestado 

ao colega ao lado, que empresta sempre de 10. 

Tente fazer com a mamãe a cena 

apresentada no livro para conseguir dar 

a resposta ao problema do exercício 3. 

ATIVIDADE 2 

LIVRO DE GEOGRAFIA 

PÁGINAS 22, 23 E 24 

  

 

 

Pense em algum filme, ou desenho que você já 

assistiu e que mostrasse a Terra vista do 

espaço. Hoje já é possível ver a Terra vista do 

espaço pela internet, mas antes de vê-la, vamos 

desenhar em uma folha para comparar com o 

que você vai achar no link abaixo: 

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

Agora, vamos focar e estudar como podemos 

encontrar novos caminhos, quando precisamos fazer 

um percurso, buscamos ajuda em material impresso 

ou com localização em softwares (GPS – WAZE) 

Realize as atividades da página 23 sobre esse tema, 

em seguida façam também a página 24, para 

compreender os usos do mapa. 

ATIVIDADE 2 

LIVRO DE HISTÓRIA  

PÁGINAS 22 E 23 

 

Os povos indígenas. 

Vamos ler o texto e 

refletir sobre a 

formação dos povos de nosso país como 

estamos fazendo nas aulas.  

Após ler o texto e observar as imagens 

apresentadas no livro, escreva em uma folha a 

parte sobre as diferenças de cultura que você 

observa entre as imagens e suas vivências. 

ATIVIDADE 2 

LIVRO DE MATEMÁTICA  

PÁGINA 38 

 

 

 

 

Continuando a ideia da subtração com 

reagrupamento, ou do empresta um, 

como falamos. 

Aproveite para usar o material de apoio 

da página 249, que é o material 

dourado para compreender como 

resolver essas continhas. 

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


INGLÊS 

Enfrentamos uma situação atípica, na qual todo 

cuidado é pouco.  Nesse período que estivermos longe 

da escola podemos deixar os dias mais divertidos e de 

quebra continuar nosso processo de aprendizagem do 

idioma Inglês.  

Nos próximos dias serão enviadas atividades e cada 

uma delas pode ser feita conforme a rotina de sua 

família, adequando da melhor forma no dia a dia. 

Lembrem-se tudo que é feito de forma lúdica 

(brincando) fica muito melhor.  

Assistir ao vídeo abaixo sobre Membros da Família.   

Family Members -

https://www.youtube.com/watch?v=lDZA54Bi8sg&t=8

0s 

 

INGLÊS 

Hora de brincar no aplicativo da PBS. Deixe o 

pequeno(a) brincar e explorar esse aplicativo em 

inglês. 

 

https://pbskids.org/pinkalicious/games/pinkamazing-

family-game 

 

 

INGLÊS 

Vamos pintar? Imprima a atividade abaixo e 

siga as instruções.   

1. Pinte as imagens primeiro. 

2. Recorte as imagens e as palavras.  

3. Cole a imagem e a palavra 

correspondente em uma folha sulfite. 

Não se esqueça de colocar seu nome na 

folha.  

4. Depois de pronta a atividade, coloque-a 

numa pasta e traga no retorno da aula. 

Vou adorar ver como se saíram.   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lDZA54Bi8sg&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=lDZA54Bi8sg&t=80s
https://pbskids.org/pinkalicious/games/pinkamazing-family-game
https://pbskids.org/pinkalicious/games/pinkamazing-family-game


 

 

Name: _____________________________ 

 

Family Members 

 

1. Color, cut and glue. 

 

 


